หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
Bachelor of Science Program in Electrical Technology
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา) B.Sc. (Electrical Technology)
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556)
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการประกอบการปฏิบัติงานทีม่ ีประสิทธิผล ดวยองคความรูคูคุณธรรม
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีไฟฟา ใหมีคุณสมบัติที่สําคัญดังนี้
1. มีความรูดานเทคโนโลยีไฟฟาและการบริหารธุรกิจเทคโนโลยีไฟฟา
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีไฟฟา รูจักการวิเคราะหงานอยางเปนระบบ สามารถ
วางแผนและบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูและเขาใจการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม มีทักษะดานการศึกษาดวยตนเองตลอดชีวิต
3. มีพัฒนาการดานทักษะทางอารมณ มีปญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม มีเจตคติและคานิยม
ในการมุงมั่นสูความสําเร็จ
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

2)

3)

หมวดวิ1)
ชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1) กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3.2) กลุมวิชาชีพเลือก
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
94 หนวยกิต
15 หนวยกิต
15 หนวยกิต
57 หนวยกิต
30 หนวยกิต
27 หนวยกิต
7 หนวยกิต
6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1500110
1500111

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
หนา 1

1500112

2500113
2500114
2500115
2500116

4000115
4000116
4000117

ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

3(3-0)

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

12 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

9 หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
5571100

การใชเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม
Instrument Operation in Industrial Works
2)

4011301
4021101
4111104
5501102
5503103

5571103

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
ฟสิกสทั่วไป 1
General Physics 1
เคมีทั่วไป 1
General Chemistry 1
หลักสถิติ
Principle of Statistics
คณิตศาสตรประยุกตสําหรับงานอุตสาหกรรม
Applied Mathematics for Industrial Works
ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เขียนแบบไฟฟา
Electrical Drawing

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

2(0-4)
94
15

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

15

หนวยกิต
3(1-4)
หนา 2

5571105
5571109
5571112
5571407

5572102
5572104
5572203
5572305
5572307
5572602
5572701
5573302
5573306
5574905
5571102
5571107
5571113
5571408

การจัดการธุรกิจขนาดยอมในงานไฟฟา
Electrical Small Business Management
พื้นฐานทางไฟฟา
Electrical Fundamentals
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
English for Industrial Works
วงจรไฟฟา
Electric Circuits
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1) กลุมวิชาชีพบังคับ
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
Electrical Measurement and Instruments
วิเคราะหวงจรไฟฟา
Electric Circuit Analysis
การติดตั้งไฟฟา
Electrical Installation
หมอแปลงและมอเตอร
Transformers and Motors
มอเตอรและการควบคุม
Motors and Control
การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital System Design
วงจรอิเล็กทรอนิกส
Electronic Circuits
โรงตนกําลังและสถานียอย
Power Plant and Substation
เครื่องกลไฟฟา
Electrical Machines
โครงการพิเศษ
Special Project
2.3.2) กลุมวิชาชีพเลือก
สมการเชิงอนุพันธ
Differential Equation
ยุทธศาสตรการจัดการงานไฟฟา
Managerial Strategies in Electrical Work
วัสดุไฟฟา
Electrical Materials
ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
Practice in Electric Circuits

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
57
30

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(1-4)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(1-4)
3(0-6)

27

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
หนา 3

5571604
5572103
5572105
5572204
5572306
5572603
5572702
5573103
5573104
5573105
5573112
5573115
5573301
5573304
5573305
5573309
5573402
5573405
5573410

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
Practice in Electrical Measurement and Instruments
แมเหล็กไฟฟา
Electromagnetic
ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟา
Practice in Electrical Installation
ปฏิบัติการหมอแปลงและมอเตอร
Practice in Transformers and Motors
ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล
Practice in Digital System Design
ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส
Practice in Electronic Circuits
การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
Industrial Measurement and Control
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
Electrical Industrial Product Standards
ปฏิบัติการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
Practice in Electrical Industrial Product Standards
เศรษฐศาสตรระบบไฟฟากําลัง
Power System Economics
พลังงานทดแทน
Alternative Energy
การสงและจาย กําลังไฟฟา
Electric Power Transmission and Distribution
เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
Sensor and Transducer
ปฏิบัติการเซนเซอรและทรานสดิวเซอร
Practice in Sensor and Transducer
การขับเคลื่อนดวยไฟฟา
Electric Drives
การออกแบบระบบไฟฟา
Electrical System Design
การปองกันระบบไฟฟากําลัง
Power System Protection
ระบบควบคุมโปรแกรมลําดับ
Programmable Logic Control System

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

3(1-4)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
3(1-4)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(1-4)

หนา 4

5573411
5573504
5573505
5573601
5573603
5573605
5573607
5573702
5573904
5574111
5574301
5574302
5574401
5574403
5574404
5574601
5574608
5574609

การเขียนโปรแกรมภาษาในงานระบบควบคุม
Control System Programming
ระบบทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning System
ปฏิบัติการระบบทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
Practice in Refrigeration and Air Conditioning System
การใชโปรแกรมในทางไฟฟา
Electrical Programming Usage
ไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessor
ไมโครคอนโทรลเลอร
Microcontroller
วิทยาการหุนยนต
Robotics
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
Power Electronics
วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีไฟฟา
Research Methodology in Electrical Technology
การบริหารโครงการไฟฟา
Electrical Project Management
ระบบควบคุม
Control System
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
การสองสวาง
Illumination
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
Power System Analysis
ไฟฟาแรงสูง
High Voltage Electricity
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน
Electric Home Appliances
วงจรพัลสและสวิตชิง
Pulse and Switching Circuits
ปฏิบัติการวงจรพัลสและสวิตชิง
Practice in Pulse and Switching Circuits

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

3(1-4)
3(3-0)
1(0-3)
3(1-4)
3(1-4)
3(1-4)
3(1-4)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(1-4)
3(3-0)
1(0-3)

หนา 5

5504802
5504803

5504804
5504805

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
เตรียมฝกประสบการณสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

หรือ

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา
Preparation for Professional Internship in Electrical
Technology
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา
Professional Internship in Electrical Technology

7

หนวยกิต
1(0-45)
6(0-540)

2(0-90)
5(0-450)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

หนา 6

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110

30

หนวยกิต

9

หนวยกิต

ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication

3(3-0)

ความสํ า คั ญ ของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่ อ ความหมายอย า งถู ก ต อ งและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียนอยาง
มีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อ
ประสม
1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม
กับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life

12

หนวยกิต
3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา
ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชีวิต การพัฒ นาคุ ณภาพชี วิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษยดานความ
เชื่ อ ศาสนา สั งคม บนพื้ นฐานแห งการมองเห็ น การได ยิน การเคลื่ อนไหวที่แสดงถึงความสามารถในการ
แสดงออกเชิ งสร างสรรค งานศิ ลปกรรมแต ละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจ
ผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

หนา 7

2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน
การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรั ฐธรรมนูญที่เ กี่ย วกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เช น พระราชบั ญญั ติ จ ราจรทางบก พระราชบัญญัติย าเสพติดใหโ ทษ พระราชบัญญัติทะเบีย นราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9

หนวยกิต

4000115

วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(3-0)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ
ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบ
แผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพื่อพัฒนา
ดุลยภาพของชีวิต
4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพั ฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตางๆ ของ
มนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับ
การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสั มพั นธ ระหว างเทคโนโลยี กั บการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตและสภาพแวดล อม การนํ า
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตางๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร เปรียบเทียบ
ขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
5571100

การใชเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม
2(0-4)
Instrument Operation in Industrial Works
หลักการใชเครื่องมือวัด เชน เวอรเนียร ไมโครมิเตอร เครื่องมือตัด เครื่องมือเจาะและทํา
เกลียว ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตะไบปรับผิว งานขีด งานสกัด งานเลื่อย งานเจาะรู
งานควานรู งาน
ทําเกลียวนอก งานทําเกลียวใน งานขึ้นรูปโลหะแผน งานชุบ งานเขาตะเข็บ และงานประกอบชิ้นงาน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน

94

หนวยกิต

15

หนวยกิต

4011301

ฟสิกสทั่วไป 1
3(2-2)
General Physics 1
การวัดและความแมนยําในการวัด สเกลารและเวคเตอร การเคลื่อนที่ในลักษณะตางๆ โม
เมนตัมและกฎการเคลื่อนที่ แรงและผลของแรง งาน กําลังและพลังงาน การเคลื่อนที่
ฮารมอนิก การ
เคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสสาร ปรากฎการณความรอน อุณหพลศาสตร โดยจัดใหมีการสาธิต
และทดลองตามความเหมาะสม
4021101
เคมีทั่วไป 1
3(2-2)
General Chemistry 1
หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบของผสมสารละลาย วิธี
แยกโดยการกลั่น การกรอง การตกผลึก การใชตัวทําละลายและโครมาโทกราฟ ระบบเปด
ระบบปด
ปริมาณสารสัมพันธ ความเขมขนของสารละลาย อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน
ปฏิกิริยาเคมี องคประกอบที่มีผลตออัตราของปฏิกิริยา กรด เบส เกลือ
อินดิเคเตอร คุณสมบัติ
ของแกส ความสัมพันธระหวางปริมาตร ความดันและอุณหภูมิ ทฤษฎีจลน โมเลกุลของแกส การแพร ของ
แกส
4111104
หลักสถิติ
3(3-0)
Principle of Statistics
ความหมายและประโยชนของสถิติ สถิติพรรณนา หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัว
แปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมที่สําคัญ คาคาดหมาย การแจกแจงที่ไดจากตัวอยาง
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน
5501102
คณิตศาสตรประยุกตสําหรับงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Applied Mathematics for Industrial Works
ระบบจํานวนจริง สมการ เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรง วงกลมและภาคตัดกรวย
ฟงกชันและกราฟ อันดับและอนุกรม ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธและอินทิกรัล
5503103
ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0)
Technical English
การอาน การเขียน การฟง และการพูดภาษาอังกฤษที่ใชในเทคโนโลยีสาขาตางๆ ศัพท
ทางเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษที่มีความหมายเฉพาะทาง การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทํางานที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสาขาตางๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
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2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
15
หนวยกิต
5571103
เขียนแบบไฟฟา
3(1-4)
Electrical Drawing
การอานแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพตัด แผนคลี การออกแบบ
ชิ้นสวน มาตรฐาน สัญลักษณอุปกรณและไดอะแกรมตางๆ ทางไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
การ
ออกแบบลายปริ๊นท การทําฟลมสําหรับซิลคสกรีน การเขียนแบบวงจรและระบบไฟฟา การใชคอมพิวเตอร
ชวยในการออกแบบ และเขียนแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ และปฏิบัติตามรายวิชา
5571105
การจัดการธุรกิจขนาดยอมในงานไฟฟา
3(3-0)
Electrical Small Business Management
ปญหาเกี่ยวของในการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอมดานการจัดองคการ
การ
ปฏิบัติงาน การเริ่มตนประกอบธุรกิจขนาดยอม การลงทุน เงินทุน การควบคุม การบริหาร
การ
ติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ และความสัมพันธดานกฎหมายกับหนวยงานรัฐบาล
ก า ร
ประเมินผลการดําเนินการธุรกิจขนาดยอม
5571109
พื้นฐานทางไฟฟา
3(3-0)
Electric Fundamentals
แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา กฎมือขวาของเฟลมมิ่ง กฎของเลนซ กฎของ
ฟารา
เดย กฎของแอมแปร หลักการเหนี่ยวนําแรงเคลื่อนแมเหล็กไฟฟา การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา
การเกิ ดแรงเคลื่อนไฟฟ าย อนกลั บหลั กการทํางานของหมอแปลงไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง
มอเตอรไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสสลับ
5571112
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
English for Industrial Works
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรม โดยมุงพัฒนาและฝกฝนทักษะ
ดานการอาน การฟง การพูด และการเขียนที่เกี่ยวของกับการอุตสาหกรรม การเขียนรายงาน การบรรยาย
และการนําเสนองาน
5571407
วงจรไฟฟา
3(3-0)
Electric Circuits
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5571408 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
ความรูพื้นฐานทางไฟฟา กฎของโอหม วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม
กฎของ
เคอรชอฟฟ การวิเคราะหวงจรแบบแรงดันปม การวิเคราะหวงจรแบบกระแสเมช ทฤษฎี การวางซอน
ทฤษฎีเทเวนินและนอรตัน ไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ กําลังไฟฟากระแสสลับ
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1) กลุมวิชาชีพบังคับ
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หนวยกิต

30

หนวยกิต

5572102

การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
3(3-0)
Electrical Measurement and Instruments
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5572103 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
การวัด หนวยของการวัด ความเที่ยงตรงและความแมนยําในการวัด การเก็บขอมูลในการ
วัด คาเฉลี่ย D’Arson Val Galvanometer โวลทมิเตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร มัลติมิเตอร วงจรบริดจ
แบบตางๆ หลักการของเครื่องวัดความถี่ ดิพมิเตอร การใชออสซิลโลสโคป
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5572104

วิเคราะหวงจรไฟฟา
3(3-0)
Electric Circuit Analysis
ทบทวนทฤษฎีวงจรไฟฟาพื้นฐาน วงจรอารซีและวงจรอารแอล วงจรอันดับสอง การ
วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส กําลังไฟฟากระแสสลับ การตอบสนองเชิงความถี่
อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร ผลการแปลงลาปลาซ
5572203
การติดตั้งไฟฟา
3(3-0)
Electrical Installation
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5572204 ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟฟา แผนผังไฟฟา เครื่องมือไฟฟา สายไฟฟา การตอลงดิน
การเดินสายไฟฟา กระแสลัดวงจร อุปกรณ ปองกันไฟฟา มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟา การ
ประหยัดพลังงานไฟฟาและปฏิบัติตามรายวิชา
5572305
หมอแปลงและมอเตอร
3(3-0)
Transformers and Motors
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5572306 ปฏิบัติการหมอแปลงและมอเตอร
โครงสรางและหลักการทํางานหมอแปลงชนิดตางๆ
การหาคุณสมบัติและการหา
ประสิทธิภาพในการใชงาน การเขียนวงจรเทียบเทาของหมอแปลง โครงสรางและหลักการทํางานของ
มอเตอรไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสสลับชนิดเฟสเดียวและสามเฟส
5572307
มอเตอรและการควบคุม
3(1-4)
Motors and Control
โครงสรางและหลักการทํางานของมอเตอรเหนี่ยวนํา 1 เฟสและ 3 เฟส สัญลักษณและ
วงจรในการควบคุมมอเตอร อุ ปกรณที่ใชควบคุมมอเตอรไฟฟา อุปกรณที่ใชปองกันมอเตอรไฟฟา การ
คํานวณหาขนาดสายไฟและอุปกรณปองกันมอเตอรไฟฟา การเริ่มเดินมอเตอรแบบตางๆ การควบคุม การ
กลับทางหมุน การควบคุมการลดแรงดันขณะเริ่มเดินแบบสตาร-เดลตาและปฏิบัติตามรายวิชา
5572602
การออกแบบระบบดิจิทัล
3(3-0)
Digital System Design
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5572603 ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลลีน วิธี k-map วิธี Q-M การวิเคราะหและออกแบบ
วงจรรวม การวิเคราะหและออกแบบวงจรลําดับ การออกแบบโดยใชอุปกรณ พี แอล ดี การประยุกตใช
งาน
5572701

วงจรอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Electronic Circuits
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5572702 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส
ลั ก ษณะคุ ณ สมบั ติ ข องกระแสแรงดั น ของสิ่ ง ประดิ ษ ฐ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ไดโอด
ทรานซิสเตอร วงจรตอบสนองเชิงความถี่ วงจรขยายสัญญาณปอนกลับ ออป-แอมป วงจรกรองสัญญาณ
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5573302

โรงตนกําลังและสถานียอย
3(3-0)
Power Plant and Substation
เส น โค ง ภาระโหลด เส น โคงภาระแบบชว งเวลาและตั ว ประกอบภาระ แหล งกํา เนิ ด
พลังงาน โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟาไอน้ํา โรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟากังหันกาซ โรงไฟฟาดีเซล
โรงไฟฟานิวเคลียร การเลือกชนิดของโรงไฟฟาและจํานวนหนวยผลิตที่เหมาะสม สถานีไฟฟายอย
5573306
เครื่องกลไฟฟา
3(1-4)
Electrical Machines
โครงสรางและหลั กการทํางานของหมอแปลงไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง
มอเตอรไฟฟากระแสตรง มอเตอรแบบเหนี่ยวนําหนึ่งเฟสและสามเฟส เครื่องกําเนิดซิ งโครนัส มอเตอร
ซิงโครนัส มอเตอรแบบเหนี่ยวนําหนึ่งเฟส
5574905
โครงการพิเศษ
3(0-6)
Special Project
การคนควาหัวขอโครงการที่สอดคลองกับสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
การ
วิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานโครงการพรอมการเสนอผลงานใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชา หรือสังคม
และทองถิ่น โดยอยูในการควบคุ มของผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา นําเสนอผลงานตอคณะกรรมการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและปฏิบัติการเขียนโครงการตามรายวิชา
2.3.2) กลุมวิชาชีพเลือก
27
หนวยกิต
5571102

สมการเชิงอนุพันธ
3(3-0)
Differential Equation
สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง ทฤษฎีของตัวแปรเชิงซอน
ทฤษฎีอนุกรมฟูเรียร การวิเคราะหรูปคลื่นไฟฟา การแปลงฟูเรียร การแปลงลาปลาซ และการนํามาใช
วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
5571107
ยุทธศาสตรการจัดการงานไฟฟา
3(3-0)
Managerial Strategies in Electrical Work
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานไฟฟา การบริหารจัดการรูปแบบตางๆ โครงสราง
องคประกอบ กระบวนการ และบทบาทหนาที่ของระบบการบริหารจัดการงานไฟฟา การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร
การบริหารจัดการเชิงปฏิบัติการงานไฟฟา การวัดและประเมินผล การบริหารจัดการองคการในดานการเงิน ลูกคา
หรือผูรับบริการ กระบวนการดําเนินงาน ทรัพยากรมนุษย นวัตกรรมและวัฒนธรรมขององคการ
5571113
วัสดุไฟฟา
3(3-0)
Electrical Materials
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับของแข็ง โครงสรางของแข็ง การเตรียมวัสดุ ตรวจหา
โครงสรางของวัสดุ คุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางความรอน คุณสมบัติทางไฟฟา ไดอิเล็กตริก
คุณสมบัติทางแสง คุณสมบัติเบื้องตนของการนํายวดยิ่ง
5571408
ปฏิบัติวงจรไฟฟา
1(0-3)
Practice in Electric Circuits
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5571407 วงจรไฟฟา
ปฏิบัติตามรายวิชาวงจรไฟฟา
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5571604

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(1-4)
Computer Programming
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เครื่องหมายดําเนินการและนิพจน คําสั่งควบคุม
ฟงกชัน อารเรยและพอยนเตอร การประยุกตใชงานดานกราฟฟก และปฏิบัติตามรายวิชา
5572103
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
1(0-3)
Practice in Electrical Measurement and Instruments
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5572102 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
ปฏิบัติการตามรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
5572105
แมเหล็กไฟฟา
3(3-0)
Electromagnetics
การวิเคราะหเวกเตอรของสนามแมเหล็กไฟฟาสถิต คุณสมบัติของตัวนําฉนวน คาปาซิ
เตอร การพาและการนํากระแส สนามแมเหล็กกระแสไฟฟา แรงและแรงที่กระทําตอกระแสไฟฟาใน
สนามแมเหล็ก ความเหนี่ยวนํา การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟากระแสดิสเพลสเมนต สมการแมกซเวลล
5572204
ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟา
1(0-3)
Practice in Electrical Installation
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5572203 การติดตั้งไฟฟา
ปฏิบัติตามรายวิชาการติดตั้งไฟฟา
5572306
ปฏิบัติการหมอแปลงและมอเตอร
1(0-3)
Practice in Transformers and Motors
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5572305 หมอแปลงและมอเตอร
ปฏิบัติตามรายวิชาหมอแปลงและมอเตอร
5572603
ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล
1(0-3)
Practice in Digital System Design
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5572602 การออกแบบระบบดิจิทัล
ปฏิบัติการตามรายวิชาการออกแบบระบบดิจิทัล
5572702
ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส
1(0-3)
Practice in Electronic Circuits
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5572701 วงจรอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติตามรายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส
5573103
การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
3(1-4)
Industrial Measurement and Control
หลักการเกี่ยวกับการวัดและการควบคุม อุปกรณทรานสดิวเซอร การตรวจวัดแสง การ
ตรวจวัดอุณหภูมิ การตรวจวัดความดัน การตรวจวัดระดับ การตรวจวัดอัตราการไหล การวิเคราะห
หลักการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ และปฏิบัติตามรายวิชา
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5573104

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
3(3-0)
Electrical Industrial Product Standards
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5573105
ปฏิบัติการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
วิวัฒนาการของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานทั่วไป มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานทางไฟฟ าตรามาตรฐานและบังคั บของสมาชิก ISO ระดับมาตรฐานผลิ ตภัณฑอุต สาหกรรม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานของประเทศไทยและตางประเทศ สมาชิกองคการระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐาน ปฏิบัติการศึกษาคนความาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5573105
ปฏิบัติการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
1(0-3)
Practice in Electrical Industrial Product Standards
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5573104 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทาง
ไฟฟา
ปฏิบัติตามรายวิชามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางไฟฟา
5573112
เศรษฐศาสตรระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
Power System Economics
การวิเคราะหการควบคุมการจายกําลังไฟฟาใหไดผลดีที่สุดในเชิงเศรษฐศาสตร
การ
สูญเสียพลังงานไฟฟาในสายสงกําลังไฟฟา การกระจายโหลดระหวางสถานีกําลัง การควบคุมการกําเนิด
พลังงาน การควบคุมความถี่กับโหลด การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรจากการเดินเครื่องจักรกลไฟฟา พลัง
น้ํา พลังไอน้ําและอื่น ๆ
5573115
พลังงานทดแทน
3(3-0)
Future Energy
ความหมายและประเภทพลั ง งาน แหล ง พลั ง งาน ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ พลั ง งาน
แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานน้ํา พลังงานคลื่น พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง พลังงาน
แมเหล็ก พลังงานชีวภาพ
5573301
การสงและจาย กําลังไฟฟา
3(3-0)
Electric Power Transmission and Distribution
ความรูเบื้องตนของระบบไฟฟากําลัง ระบบผลิตพลังไฟฟา ระบบสงและจําหนาย
พลังไฟฟา พารามิเตอรของสายสงพลังไฟฟา ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสในสายสงพลังไฟฟา
โครงขายระบบสงจายไฟฟา การกอสรางสายจําหนาย มาตรฐานและความปลอดภัย ระบบสายใตดิน
5573304

เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
3(3-0)
Sensor and Transducer
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5573305 ปฏิบัติการเซนเซอรและ
ทรานสดิวเซอร
หนวยการวัด นิยาม มาตรฐานและการสอบเทียบ คุณสมบัติเชิงสถิติ วงจรบริดจและวงจร
ทรานสดิวเซอร การปรับแตงสัญญาณ การตรวจวัดความรอนการตรวจวัดทางกล
การตรวจวัดความ
เปนกรดและดาง การตรวจจับแกส
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5573305

ปฏิบัติการเซนเซอรและทรานสดิวเซอร
1(0-3)
Practice in Sensor and Transducer
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5573304 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
ปฏิบัติตามรายวิชาเซนเซอรและทรานสดิวเซอร
5573309
การขับเคลื่อนดวยไฟฟา
3(3-0)
Electric Drives
การพัฒนาการขับเคลื่อนดวยไฟฟา การเบรกดวยไฟฟา การขับเคลื่อนเครื่องจักรไฟฟา
กระแสตรงและกระแสสลับ และระบบควบคุมแบบหลายควอดแดรนทดวยคอนเวอรเตอรและ ชอปเปอร
วงจรควบคุมการขับเคลื่อนและการประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม
5573402
การออกแบบระบบไฟฟา
3(3-0)
Electrical System Design
หลักการออกแบบระบบไฟฟา ผังการจายกําลังไฟฟามาตรฐาน และขอกําหนดของการ
ติดตั้งระบบไฟฟา แบบแปลนไฟฟา การประมาณโหลด การออกแบบขนาดและชนิดสายไฟฟา ระบบสาย
ดิน การคํานวณกระแสลัดวงจรไฟฟา การจัดความสัมพันธของอุปกรณปองกัน
การปรับปรุงตัว
ประกอบกําลัง ระบบไฟฟาฉุกเฉิน การประมาณราคา
5573405
การปองกันระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
Power Systems Protection
สาเหตุและสถิติของการเกิดฟอลท หลักการของการปองกันระบบไฟฟากําลัง
เซอรกิตอิ นเตอรรั พเตอร การตัดตอนอัตโนมัติ ฟวส หมอแปลงกระแสและหมอแปลงแรงดัน หลักการ
โครงสรางและคุณลักษณะของรีเลยระบบปองกัน รีเลยกระแสเกินและแรงดันเกิน รีเลยผลตาง รีเลยรู
ทิศทาง รีเลยระยะทาง ไพล็อตรีเลย การแบงโซนของระบบปองกัน การประสาน การทํางานของรีเลย การ
ปองกันเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอร ไฟฟา บัส หมอแปลง สายสง และสายปอน
5573410
ระบบควบคุมโปรแกรมลําดับ
3(1-4)
Programmable Logic Control System
ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลําดับ การเขียนภาษา
คําสั่งบูลลีน ภาษาคําสั่งแลดเดอรไดอะแกรม การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หลักการเลือกใชอุปกรณ
เครื่องมือและระบบควบคุมใหเหมาะสมกับการทํางานในแบบหรือลักษณะตาง ๆ
5573411
การเขียนโปรแกรมภาษาในงานระบบควบคุม
3(1-4)
Control System Programming
สวนประกอบของคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมคํานวณ
และเปรียบเทียบ การวนรอบ การเขียนโปรแกรมแบบอารเรยและฟงกชั่น การเขียน โปรแกรมควบคุม
หลอดแสดงผล การเขียนโปรแกรมหลอดแสดงผล 7 สวน การเขียนโปรแกรมควบคุมรีเลยและดีซีมอเตอร
การเขียนโปรแกรมควบคุมสเต็ปปงมอเตอร การเขียนโปรแกรมรับขอมูลสวิตช การประยุกตใชงานทางดาน
กราฟฟก และปฏิบัติตามรายวิชา
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5573504

ระบบทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
3(3-0)
Refrigeration and Air Conditioning System
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5573505 ปฏิบัติการระบบทําความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ
ความรูพื้นฐาน นิยาม หนวยตางๆ ความรอนและอุณหภูมิ ความดัน หลักการทําความเย็น
คอมเพรสเซอร คอนเดนเซอร อีแวปปอเรเตอร สารทําความเย็น แผนภูมิ PH
อุปกรณควบคุมการ
ไหล อุ ป กรณ ป ระกอบ อุ ป กรณ ค วบคุ ม ทางไฟฟ า วงจรไฟฟ า ของเครื่ อ งปรั บ อากาศ การบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องปรับอากาศ
5573505
ปฏิบัติระบบทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
1(0-3)
Practice in Refrigeration and Air Conditioning System
วิชาบังคับกอน : เรียนพรอมกับ 5573504 ระบบทําความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ
ปฏิบัติตามรายวิชาระบบทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
5573601

การใชโปรแกรมในทางไฟฟา
Electrical Programming Usage
โปรแกรมจําลองสถานการณทางไฟฟา โปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟา
โปรแกรมคณิตศาสตรทางและปฏิบัติตามรายวิชา

3(1-4)
และ

5573603

ไมโครโปรเซสเซอร
3(1-4)
Microprocessor
โครงสรางสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณและกระบวนการทํางานตางๆ
ของไมโครโปรเซสเซอร การเชื่อมตอไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา อุปกรณอินพุทและเอาตพุท
หลักการรับ-สงขอมูลกับอุปกรณอินพุทและเอาตพุท การอินเตอรรัพต ชุดคําสั่งและการเขียนโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลีของไมโครโปรเซสเซอร การแปลงสัญญาณระหวางอนาลอกกับดิจิตอล และปฏิบัติตาม
รายวิชา
5573605

ไมโครคอนโทรลเลอร
3(1-4)
Microcontroller
สถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีหรือภาษา
ระดับสูง การออกแบบฮารดแวรของระบบไมโครคอนโทรลเลอร การเชื่อมตอหนวยความจําระบบอินพุท
ระบบเอาทพุท และอินเตอรรัพต และปฏิบัติตามรายวิชา
5573607

วิทยาการหุนยนต
3(1-4)
Robotics
ความคิ ด เบื้ องต น เกี่ ย วกั บหุ น ยนต องคป ระกอบและโครงสรา งของหุ น ยนต ระบบ
ควบคุมและการขับเคลื่อน ตัวตรวจวัด การสรางชุดคําสั่งใหหุนยนต การสรางหุนยนต ภาษาควบคุม
หุนยนตและปฏิบัติตามรายวิชา
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5573702

อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(3-0)
Power Electronics
วิเคราะหคุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตางๆ ที่ใชในปจจุบัน
เชน
ไดโอดกําลัง เอสซีอาร ไตรแอค ทรานซิสเตอรกําลัง มอสเฟตกําลัง ไอจีบีทีและจีทีโอ
การ
วิเคราะหและการออกแบบวงจร วงจรแปลงผันกระแสสลับเปนกระแสตรง วงจรผกผัน วงจรเปลี่ยนความถี่
หลักการควบคุมมอเตอรกระแสตรง มอเตอรกระแสสลับเบื้องตนดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง
5573904
วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีไฟฟา
3(2-2)
Research Methodology in Electrical Technology
มโนภาพเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของกับการ
วิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน ประเภทของการวิจัย ลักษณะของขอมูล การชักตัวอยาง เครื่องมือและเทคนิค
การรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การเขียนเคาโครงของโครงการพิเศษ พรอมเสนอโครง
รางโครงการพิเศษ
5574111
การบริหารโครงการไฟฟา
3(3-0)
Electrical Project Management
การวางพื้นฐานแนวคิดในการจัดการ และการบริหารโครงการ เทคนิคใน
การ
วางแผนและควบคุมโครงการทางไฟฟาโดยวิธีแผนภูมิแกนต ซีพีเอ็ม เพิรท การวิเคราะหการทํางานที่
ประหยัดเวลา และการเขียนโครงการทางไฟฟา
5574301
ระบบควบคุม
3(3-0)
Control System
ระบบควบคุมอัตโนมัติทั้งแบบวงเปดและวงปด การวิเคราะหบล็อกไดอะแกรมและกราฟ
การไหลของสัญญาณ การแทนระบบทางกายภาพดวยสมการของคณิตศาสตรและทรานเฟอรฟงกชั่น การ
วิเ คราะห ผ ลตอบสนองชั่ว ครู การวิเ คราะหร ะบบควบคุมในโดเมนเวลา ความถี่ เสถียรภาพของระบบ
ควบคุม การออกแบบและชดเชยระบบควบคุม
5574302
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0)
Automatic Control System
หลักการของการควบคุมแบบอัตโนมัติ บล็อกไดอะแกรม การใชคณิตศาสตรจําลองระบบ
การควบคุมแบบฟงกชั่นของเวลาตอเนื่องและไมตอเนื่อง เสถียรภาพของระบบ ศึกษาปญหาและแนะนํา
ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด
5574401
การสองสวาง
3(3-0)
Illumination
ความรูทั่ว ไปการสองสวาง แหลงกําเนิดแสงทั่ว ไป แหลงกําเนิดแสงพิเศษ โคมไฟฟา
ขอมูลทางแสงและการใชประโยชน การออกแบบระบบแสงสวางภายในอาคาร การออกแบบระบบแสง
สวางภายนอกอาคาร
5574403
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
Power System Analysis
การคํานวณโครงขาย การสงและจายกําลังไฟฟา โหลดโฟลว การควบคุมโหลดโฟลว การ
วิเคราะหฟอลทแบบสมมาตรและไมสมมาตร การปองกันระบบไฟฟา เสถียรภาพชั่วขณะ
การทํางาน
อยางประหยัดของระบบไฟฟากําลัง การจัดความสัมพันธของการฉนวนระบบสายดิน
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5574404

ไฟฟาแรงสูง
3(3-0)
High Voltage Electricity
การผลิตไฟฟาแรงสูงเพื่อใชทดสอบอุปกรณ การวัดกระแสและแรงดันสูง สนามไฟฟาใน
วัสดุเนื้อสารชนิดเดียวและเนื้อสารตางชนิด การดิสชารจในแกส อารคไฟฟา การเกิดเบรคดาวนในฉนวนที่
เปนของเหลวและของแข็ง การทดสอบอุปกรณไฟฟาดวยแรงดันสูงฟาผา และการปองกัน
5574601
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน
3(1-4)
Electric Home Appliances
โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาภายในบาน การตรวจซอมและ การ
บํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน และปฏิบัติตามรายวิชา
5574608
วงจรพัลสและสวิตชิง
3(3-0)
Pulse and Switching Circuits
วิชาบังคับกอน :เรียนพรอมกับ 5574609 ปฏิบัติการวงจรพัลสและสวิตชิง
ศึกษาคุณลักษณะของรูปคลื่นพัลส วงจรอารซี วงจรไดโอดสวิตช วงจรคลิพ
วงจรแคลมป สวิตซทรานซิสเตอร วงจรกลับสัญญาณ ไอซีออปแอมป วงจรโมโนสเตเบิลมัลติ ไว
เบรเตอร วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร วงจรไบสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร วงจรชมิตตทริกเกอร วงจร
กําเนิดสัญญาณกวาด และวงจรลอจิกเกต
5574609
ปฏิบัติการวงจรพัลสและสวิตชิง
1(0-3)
Practice in Pulse and Switching Circuits
วิชาบังคับกอน :เรียนพรอมกับ 5574608 วงจรพัลสและสวิตชิง
ปฏิบัติตามรายวิชาวงจรพัลสและสวิตชิง
2.4) วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
7
หนวยกิต
5504802
เตรียมฝกสหกิจศึกษา
1(0-45)
Preparation for Co-operative Education
จั ด เตรี ย มความรู ลั ก ษณะของสถานประกอบการ โอกาสการประกอบ อาชี พ
การพัฒนาตนเอง ใหมีความพรอมดานความรู ทักษะ ทัศนคติ ที่เหมาะสม รายงาน
การ
ปฏิบัติงาน
5504803
สหกิจศึกษา
6(0-540)
Co-operative Education
วิชาบังคับกอน : 5504802 เตรียมฝกสหกิจศึกษา
บูรณาการความรูที่ไดศึกษานํามาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ ใน
การจัดกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกัน โดยเริ่มตั้งแตการวางแผนปฏิบัติงาน
การคัดเลือก
นั กศึ กษา การเตรี ย มความพร อม การนิเ ทศงาน การประเมิ น ผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดทักษะการ
ปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีไฟฟา
5504804
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา
2(0-90)
Preparation for Professional internship in Electrical Technology
จัดเตรียมความรู การรับรู ลักษณะของสถานประกอบการ โอกาสการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตนเอง ใหมีความพรอมดานความรู ทักษะ ทัศนคติ ที่เหมาะสม แบบฟอรม
การรายงานการ
ปฏิบัติงาน
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5504805

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา
5(0-450)
Professional internship in Electrical Technology
วิชาบังคับกอน : 5504804 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา
การปฏิบัติงานฝกงาน ในสถานประกอบการ ที่สัมพันธกับสาขาวิชาที่ศึกษา
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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