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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ง) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษา    : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา      : วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร      :        25562831103325 
 ชื่อภาษาไทย      :        หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ     :        Bachelor of Technology Program in Electrical Technology 
          (Continuing Program) 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
 ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Electrical Technology) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Electrical Technology) 
วิชาเอก  
 ไม่มี 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 
รูปแบบของหลักสูตร 
 1. รูปแบบ 
     หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
 2. ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
 3. ภาษาที่ใช้ 
     ภาษาไทย  
 4. การรับเข้าศึกษา 
    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5. ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้จากทฤษฎีและปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการที่ท า
ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคล าปาง ในด้านการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีโดยการฝึกอาชีพ ได้แก่             



 
 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ล าปางวิศวกรรม บริษัทลานนาวอเตอร์เท็กซ์แอนด์ลานนาพูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทิพย์ช้างออโต้แอร์
แอนด์เซอร์วิส เป็นต้น  

  
โครงสร้างรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 6  หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1101 ภาษาไทยเพ่ือปฏิบัติงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
  (Thai for Careers) 
29-4000-1102      ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอ 3 (3-0-6) 

                (Thai for Communication and Presentation) 
29-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ 3 (3-0-6)  
 (Report Writing in Careers) 
  

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้      3 (3-0-6) 
 (English for Communication and Study Skills)  
29-4000-1202      ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 

                (English for Presentation in Careers) 
29-4000-1203 ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ 3 (3-0-6)   
 (English for Vocational Skills) 
  

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  3  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3 (3-0-6)  
 (Science for Applied Technology)  

(2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  3  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1401 คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ 3 (3-0-6) 
 (Mathematics for Decision Making) 
29-4000-1402 สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6)        
 (Statistics for Careers) 
29-4000-1403 สถิติเพ่ือการวิจัย 3 (3-0-6) 



 
 

 

 (Statistics for Research)   
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
         

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1501 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3 (3-0-6) 
 Modern Management and Leadership 
29-4000-1502    หลักจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาในงานอาชีพ       3 (3-0-6) 
 Ethics for Moral Development in Careers 
 

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1601 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3 (3-0-6) 
 (Human Relations in Organization) 
29-4000-1602 เศรษฐกิจและการวางแผนชีวิต            3 (3-0-6) 
 (Economy and Life Planning) 
29-4000-1603 วัฒนธรรมไทยเพื่องานบริการ            3 (3-0-6) 
  (Thai Culture for Service)  
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  51 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  18  หน่วยกิต 
  2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต  

(1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  3  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
                  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-2103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
 (Science for Electrical and Electronic Technology) 
  

(2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  3  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้                 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-2203 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี    3 (3-0-6) 
 (Technological Mathematics) 
  
 2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  12  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-2301 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 (Information Technology Using) 



 
 

 

 
29-4000-2302 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม 3 (3-0-6) 
 (Personal Development and Training)  
29-4000-2303 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (3-0-6) 
 (Occupational Health and Safety Management)  
29-4000-2304 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์   3 (3-0-6) 
 (Strategic Industry Management)   
 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน  30  หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  24  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4104-2401 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า  3 (3-0-6) 
 (Network Analysis)  
29-4104-2402 การจัดการพลังงานไฟฟ้า  3 (0-9-0) 
 (Electrical Energy Management) 
29-4104-2403 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  3 (2-2-5) 
 (Electrical Machines)  
29-4104-2404 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3 (3-0-6) 
 (Electric Power System Analysis)  
29-4104-2405 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3 (3-0-6) 
 (High Voltage Engineering)  
29-4104-2406 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3 (0-9-0) 
 (Electrical Protection)  
29-4104-2407 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า  3 (2-2-5) 
 (Electrical System Design and Estimation)  
29-4104-2408 เครื่องมือวัดและการวัดทางอุตสาหกรรม 3 (0-9-0) 
 (Industrial Instrumentation and Measurement) 
 
 2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน  6  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4104-2501  โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า 1            3 (0-9-0) 
 (Electrical Technology Project 1) 
29-4104-2502  โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า 2            3 (0-9-0) 
 (Electrical Technology Project 2) 
 
 
 
 



 
 

 

 
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน  3  หน่วยกิตให้
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4104-2601 ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้า 3 (0-9-0) 
 (Electrical Technology Practice)  

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต  

 ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 พุทธศักราช 2561 โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4100-3001 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
 (Electrical Engineering Mathematics)   
29-4100-3002 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3 (2-2-5) 
 (Power Electronics)  
29-4100-3003 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3 (2-2-5) 
 (Electric Drives)  
29-4100-3004 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (2-2-5) 
 (Microcontroller Application)  
29-4100-3005 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุม 3 (2-2-5) 
 (Computer Programming for Controlling)  
29-4100-3006 ระบบควบคุมอัจฉริยะอาคาร 3 (2-2-5) 
 (Intelligent Building System)  
29-4100-3007 การผลิตส่งจ่ายและจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง 3 (3-0-6) 
 (Electrical Power Generation, Transmission and Distribution)  
29-4100-3008 ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 (2-2-5) 
 (Solar Electricity)  
29-4100-3009 การเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 
 (Entrepreneurship) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
       (1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 
29-4000-1101  ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานอาชีพ                3 (3-0-6)                                                                    
   (Thai for Careers) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารจากการฟังและดู การอ่านในงานอาชีพ และน าไป
ประยุกต์ใช้ 

2. ปฏิบัติตามค าสั่ง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอวิธกีารแก้ปัญหาและแนวคิด
สร้างสรรค ์

3.  พูดในที่ประชุมชนและพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการพูด 
4.  เขียนบันทึก ประชาสัมพันธ์ โครงการ รายงานวิชาการตามหลักการเขียนและน าเสนอ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและการดูสารในงานอาชีพจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การพูดน าเสนอ

การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ การเสนอขายสินค้าและบริการ การพูดสาธิต  การพูดอภิปราย การ
พูดในโอกาสต่างๆ ในที่ประชุมชน การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การอ่านคู่มือกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ การเขียนบันทึก ประชาสัมพันธ์ โครงการและ
รายงานเชิงวิชาการ 
 
29-4000-1102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ      3 (3-0-6) 
   (Thai for Communication and Presentation) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  ฟัง ดู อ่าน จับใจความ และสรุปความ จากสื่อสารสนเทศ 
2.  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสาร และน าไปประยุกต์ใช้ 
3.  เขียนโครงการ รายงานทางวิชาการ และ งานวิจัยในงานอาชีพ 
4.  พูดน าเสนอผลงาน 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง การดูและการอ่านจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์และประเมินค่าสาร 

การเขียนค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ เขียนโครงการ การสืบค้นข้อมูล การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
งานวิจัยในงานอาชีพ และการพูดน าเสนอผลงาน หรือบรรยายสรุป 



 
 

 

29-4000-1103  การเขียนรายงานในงานอาชีพ      3 (3-0-6) 
   (Report  Writing) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง ดู อ่าน และเขียน สรุปความสารสนเทศ จากการสืบค้นข้อมูล 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารสนเทศ และน าไปประยุกต์ใช้ 
3. เขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

4. เขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการเขียนรายงานในงานอาชีพ การฟัง ดู อ่าน และ
เขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารสนเทศที่สอดคล้องกับงานอาชีพ การเขียนบันทึกข้อมูล 
การเขียน อ้างอิง  การเขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ  และการเขียนรายงาน
วิจัยในงานอาชีพ 
 
       (2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 
29-4000-1201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้    3 (3-0-6)  
    (English for Communication and Study Skills) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในวิชาชีพในสถานการณ์ที่ก าหนด 
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา             
3. เลือกวิธีน าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย 
4. จดบันทึกการเรียนรู้ และน าเสนอรายงานผลความก้าวหน้าทักษะทางภาษา 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การฝึกทักษะในการ
จดบันทึกการเรียนรู้ แสดงหลักฐาน น าเสนอ รายงานการศึกษาค้นคว้า ผลความก้าวหน้าทางภาษา 
 
29-4000-1202  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอในงานอาชีพ    3 (3-0-6)  
    (English for Presentation in Careers) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. น าเสนอข้ันตอนการปฏิบัติงานในงานอาชีพ 
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน าเสนองานอาชีพและสรุปผล 
 

 



 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การ เขียน การใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ การ

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เตรียมข้อมูลและขั้นตอนการน าเสนอ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าเสนองานอาชีพและสรุปผล      
 
29-4000-1203  ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ      3 (3-0-6)  
    (English for Vocational Skills) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. สนทนาโต้ตอบเรื่องทางวิชาชีพ 
2. อ่านข้อมูล ข่าวสาร บทความทางวิชาอาชีพ 
3. เขียนรายงาน บทคัดย่อ  
4. น าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า 
5. การใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน รู้ด้วยตนเอง 
7. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาชีพ การอ่าน

บทความก้าวหน้าและการใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ  การใช้ศัพท์วิชาการและศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ 
การสนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูล การเปรียบเทียบ การเขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า สั้น ๆ  การถ่ายโอนข้อมูล  การเขียนเพื่อน าเสนอ  การเขียนบทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้า การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน รู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 
 1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
29-4000-1302   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์     3 (3-0-6)
   (Science for Applied Technology) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ สารและสมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด เบสและเกลือ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ สารชีวโมเลกุลเทคโนโลยีชีวภาพ 
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

2. ตรวจสอบเกี่ยวกับ สารและสมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด เบส และเกลือ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ สารชีวโมเลกุลเทคโนโลยีชีวภาพ 
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

3. ประยุกต์ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ และการแก้ปัญหา 
 
 
 



 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ สารและสมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด เบส และเกลือ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน สารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ  สารชีวโมเลกุลเทคโนโลยีชีวภาพ พลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน  

 
(2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์ 

29-4000–1401  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ     3 (3-0-6) 
(Mathematics for Decision Making) 

   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์ 
2. ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจ 
4. วิเคราะห์ก าหนดการเชิงเส้น 
5. วิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษา 
6. ฝึกทักษะการคิด 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค านวณ  และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  
กระบวนการตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหางานอาชีพและ
ชีวิตประจ าวัน 
 
29-4000–1402  สถิติเพื่องานอาชีพ     3 (3-0-6) 

(Statistics for Careers)  
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการคิดค านวณและการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ  
2. ด าเนินการเกี่ยวกับประชากรและการสุ่มตัวอย่าง   
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการตั้งและการทดสอบสมมติฐาน 
4. เลือกใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือการวิจัยในงานอาชีพ 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
6. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค านวณและการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ 
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การเลือกใช้วิธีการทางสถิติ
เพ่ือการวิจัยในงานอาชีพ การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ 
 
 



 
 

 

29-4000–1403  สถิติเพื่อการวิจัย            3 (3-0-6) 
(Statistics for Research) 

   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางสถิติ         
2. ด าเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 
3. แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง   
5. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 
6. ด าเนินการเกี่ยวกับทดสอบสมมติฐาน 
7. ด าเนินการเกี่ยวกับทดสอบไคสแควร์ 
8. วิเคราะห์ความแปรปรวน 
9. วิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ 
10. วิเคราะห์การถดถอย   
11. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค านวณ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ ความ
น่าจะป็น การแจกแจงตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอย  และการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

29-4000-1501  การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า   3 (3-0-6) 
            (Modern Management and Leadership) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารจัดการ 
2. วิเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ 
3. แสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้น าต่อการบริหารจัดการยุคใหม่ 
4. น าหลักการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
5. บูรณการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาบริหารจัดการ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานกา รณ์ปัจจุบัน 
องค์ประกอบของการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร 
การจูงใจ บริหารจัดการในภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 



 
 

 

29-4000-1502  หลักจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาในงานอาชีพ            3 (3-0-6)                                        
           (Ethics for Moral Development in Careers) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. น าหลักคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
2. ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม 
3. แสดงความรู้และปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย 
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วยการมีจิตอาสา 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักในการด าเนินชีวิตและการท างานตามหลักธรรมของศาสนา หลักปรัชญา

และจิตวิทยา การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม ความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพผู้อ่ืน ความอดทน ความมีวินัยในตนเองและการยอมรับความ
แตกต่าง  จริยธรรมกับการท างาน การพัฒนาจิตอาสา วิถีประชาธิปไตย เพ่ือสร้างคุณลักษณะในการ
ประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

29-4000–1601     มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ                                       3 (3-0-6) 
   (Human Relations in Organization) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคนและองค์การ 
2.  วิเคราะห์กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่มคน และองค์กร 
3.  ใช้เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การเพ่ือน ามาส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ 
4. แก้ปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งภายในองค์การ และสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์การ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์  เทคนิคการสร้าง  

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล
และองค์การ หลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ หลักการ
ประสานงานและเทคนิคการจูงใจให้คนท างาน การบริหารความขัดแย้งในองค์การ หน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อสังคม  การติดต่อสื่อสารระหว่างการประสานงานที่ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

29-4000–1602     เศรษฐกิจและการวางแผนชีวิต                            3 (3-0-6) 
   (Economy and Life Planning) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนและการท างาน การจัดล าดับ รูปแบบกระบวนการ
ท างาน การปรับตัวและสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน 

2. มีทักษะในการจัดล าดับและรูปแบบกระบวนการการท างานตามหลักการและแนวคิดด้าน
เศรษฐกิจ 

3. มีทักษะในการวางแผนและปรับตัวในภาวะที่เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตามหลักการและ
แนวคิดด้านเศรษฐกิจ 

4. มีทัศนคติทีดีในการแสดงพฤติกรรมต่อผู้ร่วมงานตามหลักมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับ แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดด้านเศรษฐกิจ การตั้งเป้าหมาย 
ของชีวิตและการท างาน การจัดล าดับและการจัดรูปแบบกระบวนการท างาน การสร้างสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ร่วมงาน การคิดวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน และการปรับตัวในภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง 
 
29-4000–1603     วัฒนธรรมไทยเพื่องานบริการ                                 3 (3-0-6) 
   (Thai Culture for Service) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
2. ระบุความส าคัญของวัฒนธรรม 
3. วิเคราะห์วัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและลักษณะของวัฒนธรรม ประเภท ความส าคัญและคุณค่าของวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ของไทย ประเพณีในท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการ 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน     

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
     (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 
29-4000–2103     วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์             3 (3-0-6) 
   (Science for Electrical and Electronic Technology) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง  การเคลื่อนที่   
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานพลังงานและก าลัง  คลื่น  ไฟฟ้า  แม่เหล็ก 



 
 

 

3. แสดงความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์  
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร ไฟฟ้าเคมี สารเคมี 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ เวกเตอร์ แรง การเคลื่อนที่ งาน พลังงานและก าลัง  คลื่น ไฟฟ้า แม่เหล็ก 
พลังงานนิวเคลียร์ สารและสมบัติของสาร ไฟฟ้าเคมี สารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
     (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
29-4000–2203     คณิตศาสตร์เทคโนโลยี                                     3 (3–0–6) 
   (Technological Mathematics) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องค านวณและโปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
2. เลือกใช้เครื่องค านวณ โปรแกรมส าเร็จรูป ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
3. แปลผลที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันในเครื่องค านวณ การใช้เครื่องค านวณในการค านวณทางคณิตศาสตร์
และสถิติ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และสถิติ และการแปลผล 
 

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
29-4000-2301 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                   3 (3-0-6) 
 (Information Technology Using)  

วิชาบังคับก่อน   ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในงานอาชีพ 
2. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมกับสารสนเทศท่ีใช้งานบนแพลตฟอร์ม และระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมท่ีหลากหลาย 
3. สืบค้น และสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในงานอาชีพ  
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การแสวงหาความรู้และการแก้ปัญหา 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ บนแพลตฟอร์มและระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมท่ีหลากหลาย การสืบค้นและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้ด าเนินการกับสารสนเทศตาม
ลักษณะงานอาชีพ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
   
 
 
   



 
 

 

29-4000–2302  การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม      3 (3-0-6) 
(Personal Development and Training)  

   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและบริหารการฝึกอบรม 
    ตามสายอาชีพ 
2. ส ารวจและวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
3. เขียนโครงการ จัดท าสื่อ ด าเนินการฝึกอบรม ประเมินผล และสรุปรายงาน 
4. ปฏิบัติการเป็นผู้สอนงานตามสายอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและบริหารการฝึกอบรมตามสาย

อาชีพ การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม การก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดท า
แผนการฝึกอบรม จัดท าสื่อการฝึกอบรม เทคนิคการน าเสนอ การประเมินผล สรุปผลการฝึกอบรมและ
ปฏิบัติการเป็นผู้สอนงาน 
 
29-4000–2303  การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย             3 (3-0-6) 
   (Occupational Health and Safety Management) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม 
   3. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เก่ียวกับความปลอดภัย การควบคุม การป้องกันอันตราย
และผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
 

ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมาย ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ระบบมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องกับอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การควบคุม การป้องกัน
อันตรายและผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

29-4000–2304  การจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์             3 (3-0-6) 
(Strategic Industry Management)  

   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา          

1. แสดงความรู้พื้นฐานการบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร การก าหนดนโยบาย การวางแผน 
การควบคุม การติดตามและการประเมินผลในงานอุตสาหกรรม 

2. ควบคุมด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและการบริหารความเสี่ยง 
3. วางแผนกลยุทธ์ โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม การด าเนินงาน

ตามแผนที่วางไว้  
4. จัดการสินค้าคงคลังได้ 
5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการอุตสาหกรรม 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาพ้ืนฐานการบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร การก าหนดนโยบาย การวางแผน การ
ควบคุม การติดตามและการประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การควบคุมด้านงบประมาณและการเงิน 
ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและการบริหารความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์ และการใช้งบประมาณ เป็นเครื่องมือ
ในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้         

ความส าคัญของคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง ประเภทของคลังสินค้า อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้า การบริหารระบบการเก็บและการเบิกจ่ายสินค้า การจัดการ
คลังสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ ตัวแบบและเทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง 
 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน     
  2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  
 
29-4104-2401   การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า             3 (3-0-6) 
   Network Analysis                                             
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์พารามิเตอร์ในวงจรเครือข่าย 
2. แสดงความสัมพันธ์ของเมตริกซ์ และกราฟโดยโปรแกรมจ าลอง 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบชนิด 2 ขั้วของโครงข่ายไฟฟ้า ตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุตัว
เหนี่ยวน า ไจเรเตอร์ และหม้อแปลงอุดมคติ การแบ่งชนิดของโครงข่าย ทฤษฎีกราฟของโครงข่ายและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเมตริกซ์ ของกราฟ ทฤษฎีของเทเลเจน การวิเคราะห์ด้วยโนดและ วงรอบ การ
แทนโครงข่ายด้วยตัวแปรสเตท และการหาค่าเฉลี่ยเชิงเวลา ใช้โปรแกรมจ าลองวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า
  
 
 
 



 
 

 

29-4104-2402   การจัดการพลังงานไฟฟ้า       3 (0-9-0) 
   (Electrical Energy Management) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา  

1. ตรวจวัดและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม                        
2. วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม                                                        
3. จัดท ารายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
4. ด าเนินการและควบคุมตามมาตรการการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน

อุตสาหกรรม 
ค าอธิบายรายวิชา    
         ปฏิบัติเกี่ยวกับภาพรวมของระบบพลังงานไฟฟ้า การส ารวจ ตรวจวัด บันทึกข้อมูล การ
วิเคราะห์และจัดท ารายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบ
เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม ก าหนดมาตรการ ปรับปรุง ด าเนินการ ควบคุมและประเมินผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  
 
29-4104-2403   เครื่องจักรกลไฟฟ้า     3 (2-2-5) 
   (Electrical Machines) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
2. ทดสอบหาลักษณะสมบัติและวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

 
ค าอธิบายรายวิชา       
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเหนี่ยวน า มอเตอร์เหนี่ยวน าเชิงเส้น เครื่องจักรกล
ซิงโครนัส เครื่องจักรกลซิงโครนัสแบบสามเฟส สมรรถนะมอเตอร์ซิงโครนัสแบบพิเศษ มอเตอร์แบบ
เซอร์โวชนิดกระแสตรง มอเตอร์แบบเซอร์โวชนิดกระแสสลับ มอเตอร์แบบปราศจากแปลงถ่านมอเตอร์
แบบสเตปปิง 
 
29-4104-2404   การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง            3 (3-0-6) 
   (Electric Power System Analysis) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตรและไม่สมมาตร 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการไหลของโหลดและการควบคุม 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตรและไม่สมมาตร การป้องกันระบบไฟฟ้า
ก าลังเสถียรภาพแบบชั่วครู่ การด าเนินงานระบบอย่างประหยัด โคออร์ดิเนชันของฉนวน การต่อลงดิน 
การไหลของโหลดและการควบคุมการไหลของโหลดระบบสายส่ง 



 
 

 

29-4104-2405   วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง              3 (3-0-6) 
   (High Voltage Engineering) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ค านวณหาค่าอุปกรณ์ท่ีใช้งานในระบบไฟฟ้าแรงสูง 
2. เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในงานระบบไฟฟ้าแรงสูง 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง สนามไฟฟ้าความคงทนของวัสดุฉนวนในสนามไฟฟ้า การ
สร้างแรงดันไฟฟ้าสูงเพ่ือทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูงฉนวนไฟฟ้า ก๊าซ 
ของแข็งและของเหลว การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงดันเกิน อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบส่งก าลังไฟฟ้า 
ด้วยไฟฟ้าแรงสูง 
 
29-4104-2406   การป้องกันระบบไฟฟ้า                                       3 (0-9-0) 
   (Electrical Protection) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เลือกใช้ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า 
2. บ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง เฟสเซอร์ และภาวะขั้ว ส่วนประกอบสมมาตร 
แหล่งสัญญาณเข้าของรีเลย์ หลักส าคัญของระบบป้องกัน หลักการในการเชื่อมต่อระบบลงดิน  
การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า รีแอกเตอร์ ตัวเก็บประจุ บัส มอเตอร์ และสายตัวน า
ไฟฟ้า การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า 
 
29-4104-2407  การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า                3 (2-2-5) 
   (Electrical System Design and Estimation) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผน ออกแบบเขียนแบบระบบไฟฟ้า 
2. ค านวณ ประมาณการระบบไฟฟ้า 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานในงานระบบไฟฟ้า 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการค านวณ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการการติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ระบบจ่ายก าลังแสงสว่าง สื่อสาร ระบบป้องกันระบบไฟฟ้าภายใน นอกอาคารและในโรงงานวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนผลก าไร ค่าความเสี่ยง การจัดส่งวัสดุรายงานผลการปฏิบัติงานในงานระบบไฟฟ้า 
 
 
 



 
 

 

29-4104-2408  เครื่องมือวัดและการวัดทางอุตสาหกรรม                   3 (0-9-0) 
   (Industrial Instrumentation and Measurement) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม 
2. ออกแบบ ติดตั้ง อุปกรณ์เชื่อมโยงเครื่องมือวัดกับเครื่องควบคุมกระบวนการ 
3. ปรับเทียบ ตรวจซ่อม และบ ารุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมชนิดแอนะล็อกและดิจิตอล การวัดความ
ดัน การไหล อุณหภูมิ ระดับความชื้น ความถ่วงจ าเพาะ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความน าไฟฟ้าของแข็ง
ของเหลวและก๊าซ เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ การวัดเชิงวิเคราะห์ เครื่องบันทึกค่า การใช้ตัวปรับแต่ง
สัญญาณและเครื่องมือแสดงผล อุปกรณ์เชื่อมโยงเครื่องมือวัดกับเครื่องควบคุมกระบวนการ การใช้การ
ปรับเทียบตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบ 
 
  2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน  
 
29-4104-2501   โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า 1                                  3 (0-9-0) 
   (Electrical Technology Project 1) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน 
3. ปฎิบัติการจัดท าหัวข้อโครงงาน เพื่อเตรียมการขออนุมัติและน าเสนอหัวข้อโครงงาน 
4. น าเสนอหัวข้อการจัดท าโครงงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ซึ่งมีอาจารย์และ
ครูฝึกในสถานประกอบการร่วมเป็นที่ปรึกษา น าเสนอหัวข้อโครงงานตลอดจนส่งรายงานความก้าวหน้า
เป็นระยะในเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

29-4104-2502   โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า 2                                  3 (0-9-0) 
   (Electrical Technology Project 2) 
   วิชาบังคับก่อน โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า 1 
สมรรถนะรายวิชา 
1. จัดท าสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมตามหัวข้อโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า 1 
2. น าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. จัดท ารายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
4. น าเสนอโครงงาน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

จัดท าโครงงานเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า ตาม
หัวข้อโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า 1 น าเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะในเวลาที่ก าหนด และส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมน าเสนอผลงานภายในภาคการศึกษา 
 
 2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการเรียนรู้ร่วมการท างาน  
   
29-4104-2601   ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้า           3 (0-9-0) 
   (Electrical Technology Practice) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. น าความรู้เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีไฟฟ้าสู่การปฏิบัติ 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีไฟฟ้าในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีไฟฟ้าในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่
ได้รับมอบหมาย แล้วบันทึกข้อมูลและจัดท ารายงานพร้อมน าเสนอ 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
29-4100-3001   คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า         3 (3-0-6) 
   (Electrical Engineering Mathematics)  
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. น าคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานในทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับเลขเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์เชิงซ้อน การส่งคงรูป อินติกรัลเชิงซ้อนและทฤษฎี
ตกค้าง การแปลง ฟูเรียร์และลาปลาสนิยามบท คุณลักษณะ และการประยุกต์ใช้งาน สมการผลต่าง
อนุพันธ์ย่อยและปัญหาค่าขอบเขต วิธีการแยกตัวแปร การแก้สมการคลื่น สมการการซึมซาบ สมการ      
ลาปลาสและไฟไนต์อีลีเมนต์ 
 



 
 

 

29-4100-3002     อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                    3 (2-2-5) 
   (Power Electronics) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ทดสอบหาคุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและวงจร 
2. หาข้อบกพร่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังต่างๆวิเคราะห์การท างาน

ของคอนเวอร์เตอร์ ชนิดไลน์คอมมิวเทชันในสภาวะจริง ผลรีแอกแตนซ์ของแหล่งก าเนิด การท างานของ
คอนเวอร์เตอร์ทั้ง 1 และ 2 ทางในระบบ 1 เฟสและ 3 เฟส ความเพ้ียนฮาร์มอนิกส์ของกระแสซึ่งมี
ผลกระทบต่อแรงดันต้นทาง ระบบคอนเวอร์เตอร์แบบ เอซี-เอซี ทั้ง 1 เฟสและ 3 เฟสการน าไปใช้งาน
ระบบควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบ 1 และ 4 ควอแดร้นท์ ระบบควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ 
ระบบสลิปรีคัปเวอรี่ไซโครคอนเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์แบบดีซี-ดีซี บั๊ก บูสต์ บั๊ก-บูสต์ คุณสมบัติของ
แกนเฟอร์ไรต์ และการน าไปใช้งาน คอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์ แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์ ฟลายแบ็ก                
คอนเวอร์เตอร์แบบพุช-พูลดีซีชอปเปอร์ คอมมิวเทชันแบบบังคับ โหมดการท างานของคอนเวอร์เตอร์ 
การท างานในจตุภาคต่างๆ และการใช้ประโยชน์ เทคนิคการควบคุม 

 
29-4100-3003  การขบัเคลื่อนด้วยไฟฟ้า                   3 (2-2-5) 
   (Electric Drives) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ออกแบบวงจรขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟ้า 
2. ประยุกต์ความรู้ในการควบคุม และการขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟ้า 

ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมระบบขับเคลื่อนแบบหลายควอดแดรนท์ด้วยคอนเวอร์เตอร์และชอปเปอร์ 
การขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน า การควบคุมซิงโครนัส
มอเตอร์วงจรควบคุมการขับเคลื่อน และการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม จ าลองการขับเคลื่อน
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
29-4100-3004   การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์                3 (2-2-5) 
   (Microcontroller Application) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับงานควบคุม 
2. เลือกใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับงานควบคุม 

 
 
 



 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การอินเตอร์เฟส
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก สร้างและทดสอบวงจรเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้
โปรแกรมจ าลองการท างาน  ออกแบบและสร้างชิ้นงานที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นองค์ประกอบหลัก
และเขียนโปรแกรมควบคุม  
 
29-4100-3005  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุม         3 (2-2-5) 
   (Computer Programming for Controlling) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี                                                 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์ เขียนโปรแกรมการแก้ปัญหางานควบคุมทางไฟฟ้า 
2. เขียนโปรแกรมรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในงานควบคุม ระบบไฟฟ้า 
ระบบการควบคุมในงานอุตสาหกรรม โดยการเขียนโปรแกรม หรือใช้โปรแกรมส าหรับงานควบคุม 
เชื่อมต่อกับซอฟท์แวร์ และฟังก์ชันควบคุมผ่านระบบเครือข่าย 
 
29-4100-3006   ระบบควบคุมอัจฉริยะอาคาร            3 (2-2-5) 
   (Intelligent Building System) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา  

1. ออกแบบระบบบริหารอาคาร ระบบอาคาร  ความปลอดภัยและบริการลูกค้า  
2. ควบคุมระบบบริหารอาคาร ระบบอาคาร  ความปลอดภัยและบริการลูกค้า  

ค าอธิบายรายวิชา    
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารอาคารระบบควบคุมการใช้พลังงานระบบรักษาความ

ปลอดภัยระบบบริหารสายสัญญาณ ระบบบริหารความปลอดภัยของผู้ใช้งานงานระบบอาคารระบบจ่าย
ไฟฟ้าก าลังระบบเตือนเพลิงไหม้ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ ระบบเครือข่ายท้องถิ่น 
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสายสัญญาณสื่อสารหลัก โครงสร้างอาคาร การออกแบบโครงสร้างที่มี
ความยืดหยุ่นสูงระบบผนังอาคารภายนอกระบบพ้ืนยกระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวมระบบโทรศัพท์
ระบบโทรศัพท์การประชุมผ่านทางจอภาพ ระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต การเตรียมการในช่วง
ออกแบบส่วนทางเข้าของสายสัญญาณระบบกระแสไฟฟ้าส่วนให้บริการลูกค้าความแตกต่างระหว่าง  
Intelligent Building System กับ Building Automation System ประโยชน์ที่ได้จากการเป็นอาคาร
อัจฉริยะแนวความคิดในการออกแบบอาคารอัจฉริยะในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

29-4100-3007   การผลิตส่งจ่ายและจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง  3 (3-0-6) 
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution) 

   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ต้นกระบวนการถึงระบบจ าหน่าย 
2. วิเคราะห์โมเดลของเครื่องก าเนิด หม้อแปลง และสายส่ง 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลังแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าแบบทั่วไปและโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนคุณลักษณะของภาระไฟฟ้าคุณลักษณะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและแบบจ าลอง
คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าและแบบจ าลองพารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้าและแบบจ าลองระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าระบบก าเนิดไฟฟ้าเชิงกระจายอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 
 
29-4100-3008  ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์             3 (2-2-5) 
   (Solar Electricity) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ และหลักการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 
พลังงานไฟฟ้า 

2. เลือกใช้เซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับการผลิตไฟฟ้า 
3. ออกแบบระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่าง ๆ  
4. วิเคราะห์หลักเศรษฐศาสตร์ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และการแผ่รังสี หลักการเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า สารกึ่งตัวน าและรอยต่อพี-เอ็น ลักษณะเฉพาะของเซลล์แสงอาทิตย์แต่
ละชนิด ระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
ส าหรับการแปลงพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการสะสมพลังงาน ระบบโดดเดี่ยวและระบบ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า การพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

29-4100-3009 การเป็นผู้ประกอบการ                                         3 (3-0-6) 
 (Entrepreneurship) 
   วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหารการผลิต เงินทุน 
การเงิน และการจัดรูปแบบองค์กร ลักษณะของธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ 

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบการ ผลกระทบของธุรกิจต่อ
สิ่งแวดล้อม 

3. จัดท าแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร 
5. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการจัดการธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน 

การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองค์กร กฎหมายธุรกิจ รูปแบบแผนธุรกิจ คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม  การบริหารงาน
คุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็น
ผู้ประกอบการ 


