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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มคอ.2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1. โครงสรางหลักสูต ร
หนวยกิตรวม
ไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
2) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุมวิชาชีพ
ไมนอยกวา
- วิชาชีพ (บังคับ)
- วิชาชีพ (เลือก)
- วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
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2. รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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)
5711201 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
5711501 เครื่องมือวัดและการวัดในงานไฟฟา

39 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

5712101 การติดตั้งไฟฟาภายในและภายนอกอาคาร
5712202 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
5712301 เครื่องกลไฟฟา 1
5712303 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
5713205 การออกแบบระบบไฟฟา
5713302 เครื่องกลไฟฟา 2
5713401 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
57136010 พลังงานทดแทน
5714101 การออกแบบและประมาณราคาไฟฟา
5714201 การปองกันและความปลอดภัยในระบบไฟฟา
5714602 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา
วิชาชีพ (เลือก)
36 หนวยกิต
5712304 ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
5712306 ระบบเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต
5712502 การวัดและการควบคุมกระบวนการผลิต
5712603 การออกแบบและติดตั้งเซลลแสงอาทิตย
5713201 วิศวกรรมสองสวาง
5713203 การผลิต การสงและจายกําลังไฟฟา
5713204 ระบบไฟฟากําลัง
5713206 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
5713305 ไฮดรอลิกสและนิวเมติกส
5713306 เครื่องปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม
5713505 ระบบซีเควนซคอนโทรล
5713901 สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟา
5714102 การบริหารคุณภาพในงานไฟฟาและอุตสาหกรรม
5714401 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
5714901 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีไฟฟา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

มคอ.2
หมายเหตุ : รายวิชา 5714901 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีไฟฟ า เปน
วิ ช าบั ง คั บ เลื อ กของกลุ ม ที่ เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช า 5714801 การฝ ก
ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
5713801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เทคโนโลยีไฟฟา 2(90)
5714801 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา
5(450)
5713802 เตรียมสหกิจศึกษา
1(90)
5714802 สหกิจศึกษา
6(540)*
หมายเหตุ : กรณี นั ก ศึ กษาเลื อ กเรีย นรายวิ ช า 5714801 การฝ ก
ประสบการณ วิ ช าชี พ เทคโนโลยี ไ ฟฟ า จะต อ งเลื อ กเรี ย นรายวิ ช า
5713801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ ากอน สวน
กรณี ที่ เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช า 5714802สหกิ จ ศึ ก ษา จะตอ งเลื อ กเรี ย น
รายวิชา 5713802 เตรียมสหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรีย นมาแลวและตองไม เปนรายวิชาที่กําหนดใหเรีย น
โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
5711101

คณิตศาสตร์ วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้ า1
Electrical Technology Engineering Mathematics I

3(3-0-6)

ทฤษฎี เ ซ็ ท การดํ า เนิ น การของเซ็ ท ระบบเลขจํา นวน พี ช คณิ ต ฟั ง ก์ชั น และ
ความสัมพันธ์ ตรรกศาสตร์ หลักการเบืองต้นของทฤษฎีความน่ าจะเป็ น เมทริ กซ์และดี เทอร์ มิแนนต์
ลิมิต ความต่อเนืองของฟังก์ชนั การหาอนุพนั ธ์ การหาค่ า อนุ พนั ธ์จ ากส่ ว นโค้ง กฏลูกโซ่ สํา หรับหา
อนุพนั ธ์ อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ การหาอนุพนั ธ์อนั ดับสู งและการประยุกต์ อนุ พนั ธ์ เทคนิ ค
การหาปริ พนั ธ์ ปริ พนั ธ์หลายชัน ตัวอย่างการประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ า
5711102 คณิตศาสตร์ วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้ า 2
Electrical Technology Engineering Mathematics II

3(3-0-6)

สมการเชิงอนุ พนั ธ์อนั ดับหนึง สมการเชิงอนุ พนั ธ์อนั ดับสูง สมการเชิงอนุ พนั ธ์ย่อย
การอินทิ เกรตหลายชัน เทคนิคการอินทิเกรตและการประยุกต์ การแปลงลาปลาส อนุกรมฟูเรี ย
และการแปลงฟูเรี ย การแปลงแบบ Z ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ตัวอย่างการประยุกต์ทางวิศวกรรม
5711103

ฟิ สิกส์ และเคมีทางเทคโนโลยีไฟฟ้ า
Physics and Chemistry for Electrical Technology

3(2-2-5)

การเคลื อนที ด้ว ยความเร่ งคงที กฏการเคลื อนที ของนิ ว ตัน การเคลื อนที ตามเส้น การ
เคลือนทีบนระนาบ การเคลือนที แบบสัน การเคลือนที แบบคลืน สมบัติ เชิ งกลของสาร ความร้อนและ
กฏเทอร์ โมไดนามิกส์ ไฟฟ้ าสถิต กฏของคู ลอมบ์ กฏของเกาส์กฏของแอมแปร์ กฏของฟาราเดย์ กฏ
ของแม็กซ์เวล คุ ณสมบัติ ของแสง และโมเดิ ร์นฟิ สิ กส์ โครงสร้างอะตอม โมเลกุลและไอออน ตาราง
ธาตุ และคุณสมบัติ
ของของแข็ง ของเหลวและก๊าซ

มคอ.2
5711104

วัสดุศาสตร์ ไฟฟ้ า
3(2-2-5)
Electrical Materials
โครงสร้าง คุณลักษณะเฉพาะ คุณ สมบัติ เชิ งกล คุ ณ สมบัติ ทางความร้อน คุ ณ สมบัติ
ทางไฟฟ้ า คุ ณ สมบัติ ทางแม่เหล็ก คุ ณ สมบัติ ข องฉนวน และความนํา ไฟฟ้ ายิงยวดของวัสดุ ทาง
ไฟฟ้ า
5711105 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้ า
3(2-2-5)
Electrical Engineering Drawing
การเขียนรู ปทรงเรขาคณิ ต ตัวอักษร ตัวเลข การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพสาม
มิติ ภาพตัด การเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ า การเขียนวงจรไฟฟ้ า และแบบแปลนทางไฟฟ้ าตาม
มาตรฐาน
สากล และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบทางไฟฟ้ า
5711402 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานเทคโนโลยีไฟฟ้ า
3(2-2-5)
Computer Program for Electrical Technology
ความรู ้เบืองต้นและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ องค์ ประกอบทางด้า นฮาร์ ด แวร์
และซอฟท์แวร์ การติดต่อสือสารของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษา คําสัง การเขี ยนโปรแกรม การ
นําคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานเทคโนโลยีไฟฟ้ า การประยุกต์ ใช้โปรแกรมสํา เร็ จ รู ปเพือประมวลผล
ในงานเทคโนโลยีไฟฟ้ า
5712401 อิเล็กทรอนิกส์ ในงานไฟฟ้ า
3(2-2-5)
Electronics in Electrical Technology
คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ สาร
กึงตัว นํา ไดโอด วงจรแปลงกระแสแบบต่ า งๆ ทรานซิ สเตอร์ การไบแอส ทราสซิ สเตอร์
วงจรขยายแบบต่างๆ อุปกรณ์สารกึงตัวนํา อืนๆ ศึกษาไอซี แ บบต่ า งๆพืนฐานออปแอมป์ และการ
นําไปใช้งานในวงจรเชิ งเส้นและไม่เป็ นเชิ งเส้น วงจรออสซิ ลเลเตอร์ วงจรขยายกาํ ลัง แหล่งจ่ า ย
ไฟฟ้ า ระบบตัวเลข รหัสคอมพิวเตอร์ และพีชคณิ ตบูลีน ลอจิกเกท ลอจิ กที ทํา งานโดยไม่ค ํา นึ งถึง
ลําดับ ฟังก์ชนั สวิทช์ รู ปแบบมาตรฐานของฟังก์ชนั สวิทช์ ผังคาโน การแทนฟั งก์ชันสวิ ทช์ด ้ว ย
ลูกบาศก์ วิธีการลดรู ป วงจรแนนด์และนอร์หลายระดับ อุปสรรคของวงจร
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5713101

สถิตวิ ิศวกรรม
Engineering Statistics

3(3-0-6)

หลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติ เทคนิ ค วิธีการแปลความหมายทางสถิติ การ
วางแผน วิ ธีก ารเก็บ รวบรวมข้อมูล และการตัด สิ น ใจ กระบวนการทางสถิ ติ การใช้เ ครื องมื อ
โปรแกรมต่ า งๆ การสร้า งตารางแจกแจงความถี การวิ เคราะห์ ค่ า จากตารางแจกแจงความถี
ประโยชน์ของสถิติ การจําแนกข้อมูลแผนภาพสาเหตุและผล แผนภูมิพาเรโต ฮีสโตแกรม แผนภาพ
การกระจาย การสร้า งแผนภูมิค วบคุ มต่ า งๆ การประยุกต์ ใช้งานด้า นสถิติ การจัด ทํา สถิติ แ ละการ
นําเสนอในการแก ้ปั ญหาการจัดการอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
2) กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ (บังคับ)
5711201 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า 1
3(2-2-5)
Electrical Circuit Analysis I
หน่วยทางไฟฟ้ าและนิยาม แรงดัน กระแส กาํ ลัง พลังงาน ตัว ประกอบวงจรเบื องต้น
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนียวนํา แหล่งจ่ า ยที เป็ นอิสระและไม่เป็ นอิสระ การต่ อวงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง การแปลงวาย-เดลต้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ ชอฟ การแบ่ งแรงดันและกระแส
การวิเคราะห์แบบโนดและเมช ทฤษฎีซูเปอร์โพสิชนั การวิเคราะห์ ทฤษฎีโครงข่ า ยเทวิ นินและนอร์
ตัน การส่งผ่านก ําลังไฟฟ้ าสู งสุ ด การวิ เคราะห์ ว งจรสภาวะชัวครู่ RL, RC และวงจรอนุ กรม RLC
วงจรขนาน RLC อันเนืองจากไฟฟ้ ากระแสตรง
5711501

เครืองมือวัดและการวัดในงานไฟฟ้ า
3(2-2-5)
Electrical Instrument and Measurements
หน่ ว ยการวัด และเครื องมื อ วัด มาตรฐาน ความแม่ นยํา เที ยงตรงและถูก ต้อ งของ
เครื องมือวัด ค่าผิดพลาดในการวัด การวัด แรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า ความต้า นทาน กาํ ลังไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้ า มัลติมิเตอร์ ดิจิต อลมิเตอร์ หลักการวัด โดยใช้ออสซิ โลสโคป การวัด อิมพีแ ดนซ์ที
ความถีตําและทีความถีสูง การวัดความถี การวัด แสง การวัด รอบ ทรานสดิ ว เซอร์ การวัด เพาเวอร์
แฟคเตอร์ เทคนิคการวัดทีทําให้ความถูกต้องสูงขึน

มคอ.2
5712101

การติดตังไฟฟ้ าภายในและภายนอกอาคาร
Electrical Installations for Inside and Outside

3(2-2-5)

การติดตังไฟฟ้ าภายในอาคาร ศึกษาเกียวก ับเครื องมือ วัสดุอุปกรณ์ ทีใช้ในการเดิ นสาย
ภายในอาคาร เครื องมือวัด และอุปกรณ์ ใ นการตรวจสอบ การคํา นวณสายแยกและสายประธาน
ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะในการเดิ นสายแบบต่ า งๆภายในอาคาร การติ ด ตังไฟฟ้ าและเดิ นสายลอยและ
สายร้อยท่อ
การติดตังไฟฟ้ าภายนอกอาคาร การคํา นวณกระแส แรงดันตก ขนาดสาย ฟิ วส์ และ
ระบบกลไกป้ องกันการลัด วงจร และควบคุ มความปลอดภัยต่ า งๆ สวิ ต ซ์แ รงสู งที ใช้ในสถานี จ่ า ย
ก ําลังไฟฟ้ าตามลักษณะงาน ปฏิ บัติ การวางแผน การเดิ นสาย การปั กเสาพาดสาย การติ ด ตังหม้อ
แปลง และอุปกรณ์ ควบคุมความปลอดภัยและงานเดินสายลูกถ้วยพวง
5712202

การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า 2
Electrical Circuit Analysis II

3(2-2-5)

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ การตอบสนองในสภาวะคงตัว เนื องจากไฟฟ้ า
กระแสสลับ รู ป คลื นซายน์ เฟสเซอร์ ไ ดอะแกรม ค่ า อิ ม พิแ ดนซ์ แอดมิ ต แตนซ์ รี แ อคแตนซ์
คุณลักษณะและผลตอบสนองแบบชัวขณะของวงจร R L C วงจรรี โซแนนซ์ วงจรอันดับหนึ ง
วงจรอันดับ สอง การวิ เคราะห์ ส ภาวะคงตัว ในวงจรกระแสสลับ เพาเวอร์ แ ฟคเตอร์ แ ละการแก ้
เพาเวอร์แฟคเตอร์ วงจรกระแสสลับสามเฟส วงจรไฟฟ้ าสามเฟสสมดุ ล การประยุกต์ ใช้การแปลง
ลาปลาซในการวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า การวิ เ คราะห์ ว งจรในเอสโดเมน ความถี เชิ ง ซ้อ น การ
ตอบสนองความถี วงจรสองพอร์ ท อนุ กรมฟูเรี ยร์ การประยุกต์ ใช้อนุ กรมฟูเรี ยร์ ในการวิ เคราะห์
วงจรไฟฟ้ า
5712301

เครืองกลไฟฟ้ า 1
Electrical Machine I

3(2-2-5)

เครื องจักรกลไฟฟ้ ากระแสสลับ การพันขดลวดอาร์ เ มเจอร์ ก ระแสสลับ การเกิด
สนามแม่เหล็กหมุนในระบบหลายเฟส โครงสร้า งของมอเตอร์ เหนี ยวนํา หลักการของมอเตอร์
เหนียวนําแบบต่างๆ วงจรสมมูลและเซอร์เคิลไดอะแกรม วิธีการเริ มเดิ นและการควบคุ มความเร็ ว
หลักการทํางานและคุ ณ สมบัติ ข องมอเตอร์ เหนี ยวนํา แบบต่ า งๆ เครื องกาํ เนิ ด ไฟฟ้ ากระแสสลับ
แบบต่ า งๆ การกาํ เนิ ด ไฟฟ้ ากระแสสลับ การควบคุ มแรงเคลือนไฟฟ้ า การต่ อขนานและแบ่ ง

มคอ.2
กาํ ลังไฟฟ้ าของเครื องกาํ เนิ ด ไฟฟ้ าหลายเครื อง มอเตอร์ ซิง โครนัส วงจรสมมูล และเฟสเซอร์
ไดอะแกรม คุณสมบัติของมอเตอร์ทีเอ็กไซเตชันต่างๆ
5712303 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ า
3(3-0-6)
Electromagnetic Engineering
ทบทวนการวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้ าสถิตย์ กฎของเกาส์แ ละทฤษฎีไดเวอร์ เจน
ตัวนําไดอิเล็กตริ กและตัวเก็บประจุไฟฟ้ า การพาและการนํากระแสในสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า วิ ธีการ
แมพปิ ง สนามแม่ เ หล็ก แบบสมําเสมอ แรงแม่ เหล็ก และค่ า ความเหนี ยวนํา ความเหนี ยวนํา
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าทีแปรตามเวลา สมการของแม็กเวลซ์ การเคลือนที ของคลืนผ่า นตัว กลางต่ า ง ๆ
การเรดิเอชันของคลืนระบบสายส่งและท่อนําคลืน
5713205

การออกแบบระบบไฟฟ้ า
Electrical System Design

3(2-2-5)

ชนิ ด ของระบบไฟฟ้ า หลักการในการออกแบบระบบไฟฟ้ า อุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้ า วัส ดุ
สําหรับการติดตัง สัญลักษณ์และแบบทางไฟฟ้ า ลักษณะของโหลดและการประมาณโหลด การ
จ่ายไฟฟ้ า การออกแบบระบบจ่ายและวงจรไฟฟ้ า การออกแบบระบบพืนฐาน การคํา นวณกระแส
ลัดวงจร ข้อกาํ หนดทางเทคนิ ค ของอุปกรณ์ ไฟฟ้ า การปรับปรุ งตัว ประกอบกาํ ลัง ระบบไฟฟ้ า
ฉุ กเฉิ น การออกแบบระบบไฟฟ้ าในสถานทีต่างๆ
5713302

เครืองกลไฟฟ้ า 2
Electrical Machine II

3(2-2-5)

ทฤษฎีทวไปของเครื
ั
องจักรกลไฟฟ้ า การพิจารณาเครื องจักรกลไฟฟ้ าในระบบ 2 แกน
การก ําหนดเครื องหมาย แนวคิดต่อหน่วยของปริ มาณทางไฟฟ้ าและทางกล สมการของ
แรงดันไฟฟ้ าและแรงบิดในเครื องจักรไฟฟ้ า การวิเคราะห์เครื องจักรกลไฟฟ้ ากระแสตรงและ
กระแสสลับในสภาวะอยูต่ วั และสภาวะทรานเชียนท์ การคํานวณและการแก ้ปั ญหาต่างๆ ใน
เครื องจักรกลไฟฟ้ า เช่น การลัดวงจร การเกิดฮาร์โมนิ กส์ และออสซิ ลเลชัน เป็ นต้น

มคอ.2
5713401 อิเล็กทรอนิกส์ กําลัง
Power Electronics

3(2-2-5)

คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก ําลัง เช่น ไดโอด เอสซี อาร์ จี ทีโอ มอสเฟท ไอ
จีบีที เป็ นต้น ทฤษฎีพืนฐานของอิเล็กทรอนิ กส์กาํ ลัง วงจรแม่เหล็ก คุ ณ สมบัติ ข องสารแม่เหล็ก
แกนเหล็ก หม้อแปลงก ําลังสูง แกนเฟอร์ไรต์ แกนแบบผงเหล็ก คอนเวอร์ เตอร์ AC to DC คอน
เวอร์ เตอร์ , DC to DC คอนเวอร์ เตอร์ ไซโคลคอนเวอร์ เตอร์ อินเวอร์ เตอร์ DC to AC คอนเวอร์
เตอร์ การเปลียนแปลงความถี การขับเคลือนมอเตอร์ด ้ว ยอุปกรณ์ โซลิต สเตต การควบคุ มมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรง การควบคุมมอเตอร์เหนียวนําและซิงโครนัส
5713601 พลังงานทดแทน
Renewable Energy

3(3-0-6)

แหล่งพลังงานของโลกและแหล่ งพลังงานภายในประเทศ พลังงานหมุนเวี ยน ความรู ้
พืนฐานและเทคโนโลยีทีใช้ในการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวี ยน พลังงานแสงอาทิ ตย์ พลังงาน
ชี วมวล พลังงานลม พลังนํา พลังงานคลืน พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากอุ ณหภูมิแตกต่ า ง
ของนําทะเล พลังงานจากนําขึ นนําลง รวมทังศักยภาพของพลังงาน การเชื อมต่ อพลังงานทดแทนกบั
สถานีส่งจ่ายไฟฟ้ า

5713801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ เทคโนโลยีไฟฟ้ า
2(90)
Experience in Electrical Technology Preparation for Professional

จัดกิจกรรมเพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ ในด้า น
การรับรู ้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้ มีค วามรู ้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะทีเหมาะสมก ับวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้ า

มคอ.2

5713802

เตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation

1(90)

หลัก การ แนวคิ ด และปรั ช ญาสหกิจ ศึก ษา กระบวนการและระเบี ย บข้อบัง คับ ที
เกียวข้องกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู ้พืนฐานในการ
ปฏิ บัติ ง านในสถานประกอบการ การปรั บ ตัว ในสัง คม การพัฒ นาบุ ค ลิ ภ าพ ภาษาอัง กฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื อสาร มนุ ษยสัมพันธ์ การทํา งานเป็ นที ม โครงสร้า งการทํา งานใน
องค์กร ความรู ้เบืองต้นเกียวก ับกฎหมายแรงงาน และระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพงานคุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ การเสริ มทักษะและจริ ยธรรมในวิ ชาชี พเฉพาะด้า นเทคโนโลยีไฟฟ้ า แนวทางการ
จัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนํา เสนอผลงาน
โครงการ
5714101

การออกแบบและประมาณราคาไฟฟ้ า
Electrical System Design and Cost Estimation

3(2-2-5)

ทบทวนหลักการการออกแบบระบบไฟฟ้ า มาตรฐานการติดตัง การเลือกอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
การออกแบบระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ ากาํ ลังในโรงงานอุต สาหกรรม หลักการประมาณราคา
งานไฟฟ้ า รู ปแบบ การเตรี ยม ข้อมูลราคาพืนฐาน ศึกษาและสํา รวจราคาวัสดุ อุปกรณ์ ราคา
แรงงาน การปรับแต่ง การวิเคราะห์ทางด้านแรงงาน และกรณี ต ัว อย่า งการประมาณราคาทังระบบ
ตังแต่ ราคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ า การคิดค่าแรงงาน และการประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
5714201

การป้องกันและความปลอดภัยในระบบไฟฟ้ า
Electrical System Protection and Safety

3(2-2-5)

หลักการและรู ป แบบการป้ องก นั ในระบบไฟฟ้ า สาเหตุ แ ละสถิ ติ ข องการเกิด การ
ลัดวงจร บทบาทและหลักการทํางานของรี เลย์ป้องกันในระบบไฟฟ้ า โครงสร้า ง คุ ณ สมบัติ และ
ชนิดของรี เลย์ การป้ องกันทางด้านเครื องจักรกลไฟฟ้ า หม้อแปลง บัส มอเตอร์ แ ละเครื องกาํ เนิ ด
ไฟฟ้ า ระบบการป้ องกันสําหรับระบบการส่ง-จ่ายก ําลังไฟฟ้ า ระบบสายดิ น การป้ องกนั ฟ้ าผ่า และ
ปรากฏการณ์รูปแบบอืนๆในระบบไฟฟ้ า

มคอ.2

5714602 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้ า
Electrical Energy Conservation and Management

3(2-2-5)

หลักการเบื องต้นของการอนุ รักษ์แ ละการจัด การพลังงาน การใช้พลัง งานไฟฟ้ าและ
พลังงานความร้อน องค์ประกอบของการถ่ายเทความร้อน ศักยภาพของการอนุ รักษ์พลังงานไฟฟ้ า
และความร้อนของอุปกรณ์และเครื องใช้ไฟฟ้ า การจัด การพลังงานโดยการควบคุ มพลังงานไฟฟ้ า
การแผ่รังสีอาทิตย์และระบบหน้าต่าง การส่องสว่างด้วยแสงธรรมชาติ การออกแบบเพือใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการและควบคุมโหลดไฟฟ้ า อุปกรณ์และเครื องมือตรวจวิ เคราะห์
พลังงานไฟฟ้ า การคิ ด ค่ า ไฟฟ้ า การวิ เคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ แผนและนโยบายอนุ รักษ์ทาง
พลังงาน กฎหมายเกียวก ับการอนุรักษ์พลังงาน ตัวอย่างกรณี ศึกษา
5714801

การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้ า
Field Experience in Electrical Technology Profession

5(450)

การฝึ กงานภาคปฏิบตั ิทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ า ในองค์กร หน่ ว ยงานของภาครัฐ หรื อ
เอกชน ในโรงงานอุตสาหกรรม หรื อสถานประกอบการ ทังภายในประเทศและต่างประเทศ
5714802

สหกิจศึกษา
Cooperative Education

6(540)*

ฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พด้า นเทคโนโลยีไฟฟ้ าในองค์ กรหรื อหน่ ว ยงานหรื อสถาน
ประกอบการธุ รกิจ เพือให้ ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ ในอาชี พ โดยสาขาวิ ชาและ
สถานประกอบการร่ วมเสนอหัวข้อทีเกียวข้องหรื อตรงก ับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ ง
มีผู ้ดู แ ลโครงการที สถานประกอบการจัด ไว้ใ ห้ ตลอดจนนํา เสนอผลการดํา เนิ น โครงการต่ อ
คณะกรรมการสอบผลการดําเนินกิจกรรมสหกิจศึกษา

มคอ.2

วิชาชีพ (เลือก)
5712304 ระบบเครืองทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ
Refrigeration and Air-Conditioning System

3(2-2-5)

ทฤษฎีความร้อน และการถ่ายเทความร้อน การเปลียนแปลงสถานะของสสาร การส่ ง
ถ่ายความร้อน ประวัติความเป็ นมาของระบบทําความเย็น หลักการทํา ความเย็น ระบบไฟฟ้ าและ
วงจรระบบนํายาในเครื องทํา ความเย็นและเครื องปรั บอากาศ ส่ ว นประกอบเครื องทํา ความเย็น
หน้าที ชนิดของแต่ละส่วน การทํางานของระบบตูเ้ ย็น ถังนําเย็น และเครื องปรับอากาศ การติ ด ตัง
บํารุ งรักษา การตรวจซ่อม และการประจุนายาตู
ํ แ้ ละเครื องปรับอากาศ
5712306 ระบบเครืองปรับอากาศภายในรถยนต์
Car Air-conditioning System

3(2-2-5)

หลักการของเครื องปรับอากาศรถยนต์ อุปกรณ์และการทํางาน การติดตังการส่ งกาํ ลังการ
ระบายความร้อน สารทําความเย็นและนํามันหล่อลืน การบรรจุ สารความเย็น วงจรไฟฟ้ าและการ
ควบคุม ปฏิบตั ิงานติดตังอุปกรณ์ การต่ อวงจรไฟฟ้ า การบรรจุ สารความเย็น การตรวจสอบแกไ้ ข
และบํารุ งรักษาเครื องปรับอากาศรถยนต์
5712502 การวัดและการควบคุมกระบวนการผลิต
Instrumentation and Process Control

3(2-2-5)

ระบบควบคุ มในงานอุต สาหกรรม หลักการทํา งานและการเลือกใช้ง านเครื องมือวัด
พืนฐานในงานอุตสาหกรรม การวัดความดัน การวัดระดับ การวัด อุณ หภูมิ การวัด อัต ราการไหล
การวัดแรงและทอร์ก การวัดตัวแปรอืนๆ การควบคุมแบบ (PID) การควบคุ มแบบ คาสแคส การ
ทดลองการควบคุมตัวแปรต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม และระบบอัต โนมัติ ในงาน
อุตสาหกรรม

มคอ.2
5712603 การออกแบบและติดตังเซลล์ แสงอาทิตย์
Solar cell Design and Installation

3(2-2-5)

แนวความคิดของการแปลงรู ปพลังงาน พืนฐานของทฤษฎีของสารกึงตัว นํา และรอยต่ อพี
เอ็น เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ คุ ณ ลักษณะของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ วัสดุ แ ละเทคโนโลยีที ใช้ในการผลิ ต
หลักการออกแบบและติดตังเซลล์แสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้งานของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ ขนาดและ
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
5713201 วิศวกรรมส่ องสว่ าง
Illumination Engineering

3(2-2-5)

ธรรมชาติของแสงและการมองเห็น นิยามเกียวก ับแสง หน่วยและวิธี การวัด ปริ มาณแสง
สว่ า ง คุ ณ สมบัติ ทางกายภาพของแสง แหล่งกาํ เนิ ด แสง อุปกรณ์ ไฟฟ้ าแสงสว่ า ง ลักษณะของ
หลอดไฟและโคมไฟ การออกแบบและคํานวณระบบส่องสว่ า งโดยวิ ธีลูเมน จุ ด ต่ อจุ ด และวัต ต์ ต่ อ
ตารางเมตร การออกแบบระบบแสงสว่ า งภายในอาคาร การออกแบบระบบแสงสว่ า งภายนอก
อาคาร
5713203

การผลิต การส่ งและจ่ ายกําลังไฟฟ้ า
Electrical Power Generation, Transmission and Distribution

3(2-2-5)

การวิเคราะห์โหลด กราฟของโหลด การเปลียนแปลงของโหลด และตัว ประกอบของ
โหลด แหล่ งพลัง งานและการผลิต พลังงานไฟฟ้ า โรงจักรไฟฟ้ าพลังนํา พลัง ไอนํา กงั หั นแก็ส
พลังงานความร้อนร่ วม เครื องยนต์ ดี เซล นิ ว เคลียร์ การดํา เนิ นการส่ งจ่ า ยกาํ ลังไฟฟ้ าโดยคํา นึ งถึง
หลักการเศรษฐศาสตร์ สถานีส่งจ่ายก ําลังไฟฟ้ า พารามิเตอร์ ข องสายส่ งไฟฟ้ า สมรรถนะของสาย
ส่งไฟฟ้ า สายเคเบิลใต้ดิน
5713204 ระบบไฟฟ้ ากําลัง
Electrical Power System

3(3-0-6)

ความรู ้พนฐานของระบบไฟฟ้
ื
ากาํ ลัง ระบบกาํ เนิ ด พลังงานไฟฟ้ า ระบบสายส่ งไฟฟ้ า
ระบบจําหน่ายไฟฟ้ าและสถานีไฟฟ้ าย่อย คุ ณ ลักษณะของโหลด ไดอะแกรมเส้นเดี ยวและเปอร์ ยู
นิต พารามิเตอร์ของสายส่ง อิมพีแดนซ์ของสายส่ง การคํานวณแรงดันไฟฟ้ าและกระแสในสายส่ ง
การคํานวณเน็ตเวอร์ก การศึกษาโหลดโฟลว์ การควบคุมแรงดันไฟฟ้ าและกาํ ลังไฟฟ้ า กาํ ลังที ส่ ง
และสูญเสีย ระบบต่อหน่วย

มคอ.2
5713206 เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม
Industrial Electrical Technology

3(2-2-5)

ความรู ้ พื นฐานของระบบไฟฟ้ าอุ ต สาหกรรม ระบบไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ า
กระแสสลับ ชนิ ด เฟสเดี ย วและชนิ ด สามเฟส อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าภายในโรงงาน มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรงและกระแสสลับ และการประยุกต์ ใช้ วงจรควบคุ มสํา หรับมอเตอร์ แ ละเครื องกาํ เนิ ด
ไฟฟ้ า การควบคุมและการป้ องกันระบบไฟฟ้ าในงานอุตสาหกรรม
5713305 ไฮดรอลิก ส์ และนิวเมติกส์
Hydraulics and Pneumatics

3(2-2-5)

ระบบต่าง ๆ ทางไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ ระบบสร้างแรงดันนํามัน ระบบสร้า งแรงดัน
ของอากาศ ระบบปรับปรุ งคุ ณ ภาพลมอัด ชิ นส่ ว นและอุปกรณ์ ต่ า งๆที ใช้ในระบบ วิ ธีการทํา งาน
วิธีการต่อวงจร การวิเคราะห์วงจรและการทํางาน การคํา นวณและการออกแบบวงจรทางไฮดรอ
ลิกส์และนิวเมติกส์
5713306 เครืองปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Air-conditioner
การทํา งานของเครื องทํา ความเย็นและเครื องปรับ อากาศในอุต สาหกรรม ตู ้แ ช่ แ ข็ ง
ตูท้ าํ นําแข็ง ห้องเย็นเครื องปรับอากาศขนาดใหญ่ การติ ด ตัง การควบคุ ม การบํา รุ งรักษา การ
ตรวจซ่อม หลักการของเครื องปรับอากาศแบบชิ ลเลอร์ อุปกรณ์ ค วบคุ มแบบต่ า งๆ การทํา งานของ
ระบบทําความเย็น วงจรเครื องทําความเย็น การระบายความร้อน วงจรไฟฟ้ า วิธีควบคุมแรงดัน การ
บรรจุสารทําความเย็น การตรวจสอบ การแก ้ไขและการบํา รุ งรักษาเครื องปรับอากาศแบบชิ ลเลอร์
เครื องระบายความร้อนแบบ Cooling Tower
5713505 ระบบซีเควนซ์ คอนโทรล
Sequential System Controlled

3(2-2-5)

การควบคุมพืนฐานและการควบคุมแบบอันดับ ศึกษาโครงสร้า ง คุ ณ สมบัติ หลักการ
ทํางานของ PLC คําสังในการควบคุม การใช้โปรแกรมมิงคอนโซลและคอมพิว เตอร์ ในการติ ด ต่ อ
ก ับ PLC การออกแบบระบบควบคุมด้วย PLC การต่อ ระบบซีเควนซ์ค อนโทรล ใช้ในงานควบคุ ม
ทางอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ระบบซีเควนซ์คอนโทรล ก ับงานต่างๆ

มคอ.2
5713901 สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟ้ า
Seminar in Electrical Technology

3(2-2-5)

จัดทําโครงการสัมมนา บรรยายพิเศษโดยผูเ้ ชียวชาญทางสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ า เพือเป็ น
การเพิมพูนความรู ้ ให้ก ับนักศึกษา จากประสบการณ์จริ งของผูบ้ รรยาย รวมทังการแนะนํา วิ ทยาการ
ใหม่ๆ ตลอดจนการแนะนําทางภาคปฏิบตั ิเพือความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน ศึกษาค้นคว้า หาความรู ้
ความกา้ วหน้า ของผลงานวิ จ ัย ปั ญหาทางเทคโนโลยีไฟฟ้ า นํา มาอภิปรายเพือแกป้ ั ญหาอย่า งมี
เหตุผล ตามวิธีการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรื อจัดทํา รายงานตามความเหมาะสม ทังวิ ธีการ
และการปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ
5714102 การบริหารคุณภาพในงานไฟฟ้ าและอุตสาหกรรม
Electrical and Industrial Quality Management

3(3-0-6)

ประวัติ ค วามเป็ นมาของการบริ ห ารคุ ณ ภาพ บทบาทของการบริ ห ารคุ ณ ภาพกบั งาน
ไฟฟ้ าอุต สาหกรรม หลักการและวิ ธีในการบริ ห ารคุ ณ ภาพ การนํา ความรู ้ทางสถิติ ม าใช้ใ นการ
ควบคุมคุณภาพ เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ ระบบการบริ หารคุณภาพ ISO, QS, TQM และอืน ๆ
ทีมีความสําคัญ วิธีการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม วิธีการเพิมผลผลิต
5714401 การประมวลผลสั ญญาณดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Signal Processing
สัญญาณและระบบแบบเวลาเต็ มหน่ ว ย สัญญาณแบบใช้เวลาต่ อเนื อง ระบบสัญญาณ
แบบไม่ต่อเนือง การแปลงแบบ Z การออกแบบระบบกรองสัญญาณชนิ ด ตอบสนองคลืนจํา กดั
และคลืนไม่จาํ ก ัด การแปลงฟูเรี ยร์แบบไม่ต่อเนือง การออกแบบระบบประมวลสัญญาณ
5714901

โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีไฟฟ้ า
3(2-2-5)
Electrical Technology Research Project
ให้นกั ศึกษานํา ความรู ้ทีได้เรี ยนมาจากรายวิ ชาต่ า งๆ มาประยุกต์ ใช้ให้ สอดคล้องกบั
เทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้ า โดยให้เสนอหัวข้อโครงงานหรื ออาจารย์ทีปรึ กษาโครงงานเป็ นผูก้ าํ หนด
หัวข้อให้ หัวข้อทีเสนอเป็ นเรื องทีน่าสนใจในปั จจุ บันในสาขาวิ ชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า โดยเน้นการ
วิ จ ัย พัฒนา และ การแกป้ ั ญ หา นัก ศึก ษาจะต้อ งค้น คว้า หาข้อมู ล เพื อออกแบบ/สร้ า ง และวิ ธี
แก ้ปั ญหาของหัวข้อโครงงานทีเลือกไว้ มีการเขียนรายงานเกียวกบั การศึกษา ออกแบบ/สร้า ง เสนอ
ต่ ออาจารย์ทีปรึ ก ษา รายงานผลการปฏิ บัติ งานเป็ นระยะๆ ตลอดการทํา โครงงาน และ นํา เสนอ
ผลงานให้คณะกรรมการประเมินผล

