หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี ไฟฟ้า
(หลักสู ตรใหม่ )
พุทธศักราช 2549
………………………………………….
1. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า
Bachelor of Technology Program in Electrical Technology
2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย
2.2 ชื่อย่อภาษาไทย
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

เทคโนโลยีบณั ฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้ า)
ชื่อย่อ ทล.บ.(เทคโนโลยีไฟฟ้ า)
Bachelor of Technology ( Electrical Technology)
B.Tech. (Electrical Technology)

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. ปรัชญาและจุดประสงค์ ของหลักสู ตร
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 ทาให้เห็ นว่าจาเป็ นต้องพึ่งพา
เทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นาประเทศ ขณะเดี ย วกั น ประเทศยัง ขาดแรงงานที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นจานวนมาก เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการดังกล่ าว จึ งจาเป็ นต้องพัฒ นาหลัก สู ตรนี้ ขึ้ น โดยมี แนวคิ ด ความเชื่ อที่ ว่า การจัด
การศึกษาให้พอดี กบั ศักยภาพความต้องการของสังคมและครอบครัวตลอดจนความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง นาความรู ้ที่ได้ไปประกอบอาชี พเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างมีความสุ ข
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4.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาวิชาชี พเทคโนโลยีไฟฟ้ าแก่ประชาชน โดย
ผลิตบัณฑิ ต ที่มีความรู้ความสามารถทาง หลักการ ทฤษฎี และมุ่งเน้นในการปฏิ บตั ิงานเชิ ง
ทักษะ เป็ นสาคัญ ตลอดจนให้มีจิตสานึ กในวิชาชี พไฟฟ้ าออกไปทางานรับใช้ทอ้ งถิ่ นและ
ประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ
4.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.2.1 เพื ่อ ให้บ ณ
ั ฑิ ต มีค วามรู ้ ค วามสามารถด้า นเทคโนโลยีไ ฟฟ้ า ให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน
4.2.2 เพื่ อ ให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการสร้ า ง และเลื อ กใช้
เทคโนโลยีไฟฟ้ าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.3 เพื่อ ให้บ ณ
ั ฑิ ต มีค วามรู ้ ค วามสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ง านเกี่ ย วกับ
การติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมบารุ งและแก้ไขระบบไฟฟ้ า และสามารถปฏิบตั ิงานในการควบคุม
เครื่ องจักรกลทางไฟฟ้ า ตลอดจนการบริ หารจัดการให้เกิดผลดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.4 เพื่อให้บณ
ั ฑิ ตมีความรู้ความสามารถในการสื่ อสาร และปฏิบตั ิ งาน
ร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอดจนการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
4.2.5 เพื่ อ ให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู้ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ มี นิ สั ย ในการ
ค้นคว้าและปรับปรุ งตนเองให้ทนั กับความเจริ ญของสังคม สามารถแก้ไขปั ญหาด้วยหลักการ
และเหตุ ผล ปฏิ บตั ิงานด้วยข้อมูล หลักวิชาการที่ มีการวางแผนและควบคุ มอย่างรอบคอบ
ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการทางาน
4.2.6 เพื่ อเสริ มสร้ างคุ ณ ธรรม ความมี ระเบี ยบ ความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต ความ
ขยันหมัน่ เพียร ความสานึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าทีและสังคม
5. กาหนดการเปิ ดสอน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2549
6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
มีคุณสมบัติต่อไปนี้
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
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8. ระบบการศึกษา
8.1 ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์
8.2 การคิดหน่วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรื ออภิ ปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า
15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิ บตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม ที่ ใช้ฝึกไม่ น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่ อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.4 การท าโครงงานหรื อกิ จกรรมการเรี ยนอื่ นใดที่ ได้รับ มอบหมาย ที่ ใช้
เวลาท าโครงงานหรื อกิ จกรรมนั้นๆ ไม่ น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึ กษาปกติ ให้มี ค่ า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ครึ่ งแต่ไม่เกิ น 8 ปี สาหรับการลงทะเบียนเต็ม
เวลา และไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนแบบไม่เต็มเวลา
10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 ให้ลงทะเบียนได้ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
10.2 ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ สภามหาวิท ยาลัยราชภัฎ ก าแพงเพชรและประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร โดยต้องเรี ยนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรและต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า จึงถือว่าเรี ยน
สาเร็ จหลักสู ตรปริ ญญาตรี
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12. อาจารย์ ผ้ สู อน
12.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ
1
2
3
4
5

ตาแหน่ งทาง
ชื่อ - สกุล
วิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ เนียมนาค
นายบูรพา นิธากร
นายสัญญา พรหมภาษิต
นายวีระพล พลีสัตย์
นางสาวขัตติยา ทองญวน
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นายอาทิตย์ เพ็ญสมบัติ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
คอ.บ.ไฟฟ้ า
วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพายัพ
วท.บ.ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ ากาลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คอ.บ.ไฟฟ้ า
วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก
คุณวุฒิสูงสุ ด

คอ.ม.ไฟฟ้ า

สาขาวิชา

ไฟฟ้ า

ปี
2535
2535
2538
2546
2546

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2548

12.2 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
1
2
3

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

ชื่อ - สกุล
นายนัฐดนัย เรื อนคา
นายชัด อินทะสี
นายอรรถพล สติภพ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
คอ.ม.ไฟฟ้ ากาลัง
วิศวกรรมไฟฟ้ า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 2544
คอ.บ ไฟฟ้ ากาลัง
วิศวกรรมไฟฟ้ า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก
2541
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545
คุณวุฒิสูงสุ ด

สาขาวิชา
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12.3 อาจารย์ ผ้ สู อน
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ผศ.ไพโรจน์ เนียมนาค
1

2

3

4

5

6

7
8
9

คุณวุฒิ
วิชาทีส่ อน
หมายเหตุ
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา - จิตวิทยาอุสาหกรรมและการ
บริ หารองค์กร
- การจัดการอุตสาหกรรม
- ลอจิสติกส์และการบริ หารห่วง
โซ่อุปทาน
นายบูรพา นิธากร
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา - เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
- การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า
- เขียนแบบวิศวกรรม
นายสัญญา พรหมภาษิต คอ.บ.ไฟฟ้ า
- วิศวกรรมการส่ องสว่าง
-ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
- เครื่ องมือวัดและการวัด
- แม่เหล็กไฟฟ้ า
นายวีระพล พลีสัตย์
วท.บ.ไฟฟ้ า
- โรงต้นกาลังและสถานียอ่ ย
- การติดตั้งภายในและภายนอก
อาคาร
- การป้ องกันระบบไฟฟ้ ากาลัง
- วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ า
นางสาวขัตติยา ทองญวน คอ.บ.ไฟฟ้ า
- เขียนแบบไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์
- การเขียนแบบและออกแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์
นายอาทิตย์ เพ็ญสมบัติ คอ.ม.ไฟฟ้ า
- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง
- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ
นายนัฐดนัย เรื อนคา
คอ.ม.ไฟฟ้ ากาลัง
- คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้ า
นายชัด อินทะสี
คอ.บ ไฟฟ้ ากาลัง
- การวิเคราะห์วงจรข่าย
นายอรรถพล สติภพ
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา - วิศวกรรมระบบควบคุม
- โปรแกรมเมเบิลคอลโทลเลอร์
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13. จานวนนักศึกษา
13.1 จานวนนักศึกษาทีค่ าดว่าจะรับเข้ าศึกษา
ปี การศึกษา

นักศึกษา
ชั้นปี ที่
ชั้นปี ที่
ชั้นปี ที่
ชั้นปี ที่
รวม

1
2
3
4

2549

2550

2551

2552

25

25
25

25
25
25

25

50

75

25
25
25
25
100

13.2 จานวนบัณฑิตทีค่ าดว่ าจะสาเร็จการศึกษา
ปี การศึกษา
2552
2553
2554
2555

จานวนบัณฑิตทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
25
25
25
25

14. สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
14.1 อาคารและสถานที่
จานวนห้ องบรรยาย
ลาดับ

อาคารเรียนและแหล่งปฏิบัติ
ปัจจุบัน

1.
2.
3.
4.

ห้องปฏิบตั ิการเครื่ องมือวัด
ห้องปฏิบตั ิการดิจิตอลและ
ไมโครโปรเซสเซอร์
ห้องปฏิบตั ิการระบบควบคุม
อัตโนมัติ
ห้องปฏิบตั ิการเครื่ องกลไฟฟ้ า

เพิม่ เติม

จานวน
ห้ องปฏิบัติการ
ปัจจุบัน เพิม่ เติม
1
-

1

1

-

1

-
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จานวนห้ องบรรยาย
ลาดับ
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

อาคารเรียนและแหล่งปฏิบัติ
ห้องปฏิบตั ิการส่ องสว่าง
ห้องปฏิบตั ิการระบบปรับ
อากาศ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน
1

ห้องปฏิบตั ิการนิวส์เมติกส์และ
ไฮโดรลิกส์
- ห้องเรี ยน ขนาด 7.00 x 12.00
เมตร
- ห้องเรี ยน ขนาด 9.00 x 9.00
เมตร
ห้องสมุดประจาโปรแกรม
ขนาด 8.00 x 12.00 เมตร
ห้องเครื่ องมือและอุปกรณ์

เพิม่ เติม
-

1

-

1

1

จานวน
ห้ องปฏิบัติการ
ปัจจุบัน เพิม่ เติม
1
-

1

-

1

-

1

-

1
1

14.2 อุปกรณ์ การสอน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการและคุณลักษณะ
Multimeter ; Digital ; Precision
Power Supply ; Triple Output
Storage Oscilloscope ; 60 MHz
Oscilloscope ; 100 MHz ; 2 Channal
Oscilloscope 20 MHz
Clamp Meter ; Digital
Multimeter ; Digital
Voltmeter ; AC/DC
ชุดทดลองดิจิตอล

จานวนทีม่ ี
ปัจจุบัน
1
1
2
2
3
9
11
5
3

จานวนทีค่ าดว่า
จะเพียงพอ
6
6
6
6
6
12
25
5
12
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ลาดับ
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

รายการและคุณลักษณะ
ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์
ชุดฝึ กเครื่ องกลไฟฟ้ า
ชุดทดลองนิวส์เมติกส์และไฮดรอลิกส์
ชุดฝึ กนิวเมติกส์
ชุดฝึ กเครื่ องวัดอุตสาหกรรม
ชุดฝึ ก PLC
ชุดสาธิตการทางานของเซนเซอร์
ชุดสาธิตสัญญาณไฟจราจร
ชุดสาธิตเครน
ชุดสาธิตลิฟต์ 4 ชั้น
ชุดสาธิตหม้อแปลงไฟฟ้ า
Portable Power Factor Meter
Portable Single Phase Wattmeter
AC Ampmeters
Sweep Function Generater
ชุดทดลองดิจิตอล
Digital Multimeter GDM-3914
Electronic Power Meter
ชุดเครื่ องมือติดตั้งไฟฟ้ าภายนอกอาคาร
ชุดเครื่ องมือติดตั้งไฟฟ้ า
ตูโ้ หลด 3 เฟส 24 ช่อง
Compound gauge
ปั๊ มสู ญญากาศ
ชุดสาธิตเครื่ องกลไฟฟ้ า
ชุดปฏิบตั ิการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า 3 เฟส
Induction Phase Converter

จานวนทีม่ ี
ปัจจุบัน
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
6
3
3
6
2
2
2
7
1
1
1
2
1

จานวนทีค่ าดว่า
จะเพียงพอ
6
5
5
5
12
12
12
6
3
3
6
6
6
12
6
6
12
6
2
2
7
6
2
6
6
6
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ลาดับ

รายการและคุณลักษณะ

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ชุดธิ ตเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟส
ชุดทดลองต่อขั้วมอเตอร์ 3 เฟส
ชุดทดลองต่อขั้วมอเตอร์ 1 เฟส
มอเตอร์ 3 เฟส
มอเตอร์ 1 เฟส
ชุดจาลองวงจรอิเล็กทรอนิ กส์
ชุดทดลอง PLC

จานวนทีม่ ี
ปัจจุบัน
1
1
1
2
2
2
4

จานวนทีค่ าดว่า
จะเพียงพอ
3
3
3
3
3
3
6

15. ห้ องสมุด
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มี สิ่งพิมพ์
เฉพาะที่ เกี่ ยวข้องทางด้านไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ การควบคุ มอัตโนมัติ และที่ เกี่ ยวข้องอื่น ๆ
แยกออกเป็ นประเภทดังนี้
หนังสื อ
ภาษาไทย
จานวน 1,416 เล่ม
ภาษาต่างประเทศ จานวน 199 เล่ม
วารสาร
ภาษาไทย
จานวน 173 เล่ม
ภาษาต่างประเทศ จานวน 11 เล่ม
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้ อมูลอ้ างอิง(Reference Database) เป็ นฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิงและ
สาระสังเขปของบทความหรื อเอกสาร
1. ซีดี–รอม ได้แก่ Science Citation Index, DAO,ERIC จานวน 17 เรื่ อง
2. ระบบออนไลน์ ได้แก่ Proquest Digital dissertation
ฐานข้ อมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) เป็ นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเอกสาร
ฉบับเต็ม หนังสื อ วารสารและวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
1. Link (Springer)
2. HW Wilson Omni File : Full Text Select
3. Blackwell Journal Online
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4. Thailis
5. Net Library e-books
ฐานข้ อมูลของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (KPRU Library Database) ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลที่หอ้ งสมุดสร้างขึ้นเอง และสื บค้นด้วย
คอมพิวเตอร์ ระบบออนไลน์ เช่น
1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database)
2. ฐานข้อมูลหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
16. งบประมาณ
หมวดเงิน
ค่าตอบแทน

2549
200,000

งบประมาณทีต่ ้ องการ
2550
2551
2552
200,000 300,000 300,000

หมายเหตุ
2553
300,000

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่ งก่อสร้าง

200,000
200,000
100,000
700,000
-

200,000 240,000 240,000
260,000 260,000 360,000
100,000 100,000 100,000
760,000 900,000 1,000,000
1,800,000 1,800,000 500,000
1,000,000
1,000,000

300,000
360,000
100,000
760,000
500,000
1,000,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

700,000

2,800,000 1,800,000 1,500,000 1,500,000
3,560,000 2,700,000 2,500,000 2,260,000

งบประมาณค่ า ใช้ จ่ ายเฉพาะงบด าเนิ น การในการผลิ ต บัณ ฑิ ต ต่ อ คนต่ อ ปี ประมาณ
35,000 บาท ประกอบด้ ว ย ค่ า วัส ดุ ฝึ ก ค่ า เสื่ อมราคาครุ ภ ัณ ฑ์ ค่ า สอน ค่ า บริ ก ารศึ ก ษา
ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ
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17. หลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า มีระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร
4 ปี การศึกษา
มีจานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่ วยกิ ต โดยมีสัดส่ วนจานวน
หน่วยกิต แยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.1.1 แกนบังคับ
2.1.2 แกนเลือก
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ
2.2.2 เฉพาะด้านเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

34
9
8
6
9
2
90
33
24
9
57
48
9

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่ วยกิต
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1. หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป จานวน 34 หน่วยกิต แบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1.1 วิชาภาษาและการสื่ อสาร
จานวน
1.2 วิชามนุษยศาสตร์
จานวน
1.3 วิชาสั งคมศาสตร์
จานวน
1.4 วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
จานวน
1.5 วิชาพละศึกษาและนันทนาการ
จานวน
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข )

9
8
6
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน จานวน 90 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 วิชาแกน จานวน
2.1.1 แกนบังคับ
2.2.1 แกนเลือก
24

แกนบังคับ

รหัสวิชา

33
24
9

ชื่อวิชา

5571101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
5571102 ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์พ้นื ฐาน
Basic Electrical Electronics
5571103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง
Direct Current Circuits Analysis
5571104 เครื่ องมือวัดและการวัด
Measurements and Instruments
5571105 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

3(2-2-5)

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ของ
หลักสู ตรที่
2,4,5

3(2-2-5)

1,2,4

3(2-2-5)

1,2,4

3(2-2-5)

1,2,4

3(3-0-6)

2,4,5

หน่ วยกิต

13

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

3(3-0-6)

2,4

3(3-0-6)

2,3,4

หน่ วยกิต

5572101 วัสดุวศิ วกรรมไฟฟ้ า
Engineering Materials Electrical
5572102 ภาษาอังกฤษในการทางาน
English for Work
5572103 การป้ องกันระบบไฟฟ้ ากาลัง
Power System Protection
9

แกนเลือก

3(3-0-6)

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ของ
หลักสู ตรที่
2,4

หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

ชื่อวิชา

5571106 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ า
Electrical Materials and Devices
5571107 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ
Alternating Current Circuits Analysis
5572104 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการบริ หารองค์กร
Industrial Psychology and Organization
Management
5572105 การจัดการและควบคุมคุณภาพการผลิต
Manufacturing Management and Quality
Control
5572106 ลอจิสติกส์และการบริ หารห่วงโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
5572107 แม่เหล็กไฟฟ้ า
Electromagnetic

3(3-0-6)

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ของ
หลักสู ตรที่
2,3,4

3(2-2-5)

1,2,4

3(3-0-6)

2,4,6

3(3-0-6)

2,3,4,5

3(3-0-6)

2,3,4,5

3(3-0-6)

1,2,4,5

หน่ วยกิต
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3(3-0-6)

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ของ
หลักสู ตรที่
1,2,4,5

3(3-0-6)

1,2,4,5

หน่ วยกิต

5572108 สถิติวศิ วกรรม
Engineering Statistics
5572109 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม
Engineering Mathematics

2. 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน จานวน 57 หน่วยกิตให้เลือกตามกลุ่มวิชาที่เปิ ดสอน
2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ
2.2.2 เฉพาะด้านเลือก

48
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ งที่เปิ ดสอนดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาไฟฟ้ากาลัง
เฉพาะด้านบังคับ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

48

หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้
สอดคล้องกับ
หน่ วยกิต วัตถุประสงค์ ของ
หลักสู ตรที่
3(2-2-5)
2,4,5

5573101 การสัมมนาในงานไฟฟ้ า
Seminar in Electrical Technology
5573102 วิศวกรรมการส่ องสว่าง
Illumination Engineering
5573103 การติดตั้งภายในอาคารและนอกอาคาร
Interior and Exterior Electrical Installations
5573104 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
Electrical Machines
5573105 กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้ าและความปลอดภัย
Electrical Rules and Regulations and Safety
5573106 ภาษาอังกฤษสาหรับงานอุตสาหกรรม
English for Industrial Work

3(2-2-5)

1,2,4

3(2-2-5)

1,2,4

3(3-0-6)

1,2,4

3(3-0-6)

1,2,4

3(3-0-6)

2,4,5
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

3(3-0-6)

1,2,4

3(2-2-5)

1,2,4

3(2-2-5)

2,3,4

3(0-6-3)

1,2,3,4

6(0-12-6)

2,3,4,5

9(450)

1,2,3,4,5,6

หน่ วยกิต

5573107 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computerized Drawing and Design
5573108 เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม
Industrial Electrical Technology
5573109 การออกแบบและประมาณการติดตั้งไฟฟ้ า
Electrical Design and Estimation
5573110 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า
Electrical Motor Control
5574101 งานบริ การไฟฟ้ า
Electrical Services
5574601 โครงการพิเศษ
Special Project
5574602 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอุตสาหกรรม
Skill Practice in Electrical Industries
เฉพาะด้านเลือก

3(2-2-5)

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ของ
หลักสู ตรที่
1,2,4

9

หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

ชื่อวิชา

5573201 การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
5573202 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation in Factory
5573203 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้ า
Electrical Engineering Mathematics
5573204 การวิเคราะห์วงจรข่าย
Network Analysis

3(3-0-6)

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ของ
หลักสู ตรที่
2,3,4

3(3-0-6)

1,5,6

3(3-0-6)

1,2,4,5

3(3-0-6)

1,2,4,5

หน่ วยกิต
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5573205 เขียนแบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
Electrical and Electronics Drawing
5573301 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Circuits
5573302 วงจรรวมเชิงเลขเบื้องต้น
Introduction to Digital Integrated
5573303 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
Hydraulics and Pneumatics
5573304 ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessors
5573305 การผลิตกาลังไฟฟ้ า
Electrical Power Generation
5573306 ระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning Systems
5573307 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
Engineering Electronics
5573308 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนาทางไฟฟ้ ากาลัง
Power Semiconductor Devices
5573309 วิศวกรรมระบบควบคุม
Control Systems Engineering
5573310 เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
Electrical Appliances
5573311 โรงต้นกาลังและสถานียอ่ ย
Electric Power Plants and Substations
5573312 โปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์
Programmable Controller

3(2-2-5)

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ของ
หลักสู ตรที่
1,2,4

3(2-2-5)

1,2,4

3(2-2-5)

1,2,4

3(3-0-6)

1,2,4

3(2-2-5)

1,2,4

3(3-0-6)

1,2,4

3(2-2-5)

1,2,4

3(3-0-6)

1,2,4,5

3(2-2-5)

1,2,4,5

3(3-0-6)

1,2,4

3(3-0-6)

1,2,4

3(3-0-6)

1,2,4

3(2-2-5)

1,2,4

หน่ วยกิต
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3(3-0-6)

1,2,4

3(2-2-5)

1,2,4

3(2-2-5)

1,2,4

หน่ วยกิต

5574301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
5574302 การออกแบบวงจรรวมเชิงตัวเลข
Digital Integrated Circuit Design
5574303 เซ็นเซอร์และทรานดิวเซอร์
Sensors and Transducers
5574304 การออกแบบวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
Pulse and Switching Circuit Design
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ของ
หลักสู ตรที่
1,2,4,5

จานวน

6

หน่วยกิต

ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาใดๆ ก็ได้ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิ ดสอน
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
ในเกณฑ์การสาเร็ จหลักสู ตรของสาขาวิชานี้
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17.1 แผนการศึกษา
17.1.1 แผนการศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี
ชั้นปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
1511001 จริ ยธรรมกับมนุษย์
Ethics and Human Being
2561001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
Introduction to Law
1551001 อังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
Communicative English 1
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
Computer and Application
5571101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
5571102 ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์พ้นื ฐาน
Basic Electrical Electronics
5571103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง
Direct Current Circuits Analysis

หน่ วยกิต หมายเหตุ
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5) แกนบังคับ
3(2-2-5) แกนบังคับ
3(2-2-5) แกนบังคับ
รวม
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รหัสวิชา
3591001
1001003
1551002
4091001
5571104
5571105
5571107

ชั้นปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน
Economy in Everyday Life
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
อังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
Communicative English 2
คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
Fundamental Mathematics
เครื่ องมือวัดและการวัด
Measurements and Instruments
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ
Alternating Current Circuits Analysis

หน่ วยกิต หมายเหตุ
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5) แกนบังคับ
3(3-0-6) แกนบังคับ
3(2-2-5) แกนเลือก
รวม

รหัสวิชา
4001001
1551005
1631002
4081001
5572101

ชั้นปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
Science and Technology For Development
ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ
Operational English
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
Information for Study Skill and Research
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
Sports and Recreation for Well-Being
วัสดุวศิ วกรรมไฟฟ้ า
Engineering Materials Electrical
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หน่ วยกิต หมายเหตุ
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6) แกนบังคับ
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ชั้นปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5572102 ภาษาอังกฤษในการทางาน
English for Work
5572109 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม
Engineering Mathematics

หน่ วยกิต หมายเหตุ
3(3-0-6) แกนบังคับ
3(3-0-6) แกนเลือก
รวม

รหัสวิชา
4091002
2061001
1541002
3541001
5572103
5572104
5572105

ชั้นปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Mathematics in Everyday Life
สังคีตนิยม
Music Appreciation
ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
Thai Information productive Skills
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneur
การป้ องกันระบบไฟฟ้ ากาลัง
Power System Protection
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการบริ หารองค์กร
Industrial Psychology and Organization Management
การจัดการและควบคุมคุณภาพการผลิต
Manufacturing Management and Quality Control
รวม
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หน่ วยกิต หมายเหตุ
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6) แกนบังคับ
3(3-0-6) แกนเลือก
3(3-0-6) เลือกเสรี
18

21

รหัสวิชา
5573101
5573102
5573103
5573104
5575105
5573306

รหัสวิชา
5573106
5573107
5573108
5573109
5573110
5573301

ชั้นปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
การสัมมนาในงานไฟฟ้ า
Seminar in Electrical Technology
วิศวกรรมการส่ องสว่าง
Illumination Engineering
การติดตั้งภายในอาคารและนอกอาคาร
Interior and Exterior Electrical Installations
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
Electrical Machines
กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้ าและความปลอดภัย
Electrical Rules and Regulations and Safety
ระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning Systems
รวม
ชั้นปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับงานอุตสาหกรรม
English for Industrial Work
การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computerized Drawing and Design
เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม
Industrial Electrical Technology
การออกแบบและประมาณการติดตั้งไฟฟ้ า
Electrical Design and Estimation
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า
Electrical Motor Control
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Circuits

หน่ วยกิต หมายเหตุ
3(2-2-5) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกเลือก
18

หน่ วยกิต หมายเหตุ
3(3-0-6) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกเลือก
รวม

18
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ชั้นปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
5573304 ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessors
5573312 โปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์
Programmable Controller
5574101 งานบริ การไฟฟ้ า
Electrical Services
5574601 โครงการพิเศษ
Special Project

หน่ วยกิต หมายเหตุ
3(2-2-5) เอกเลือก
3(2-2-5) เลือกเสรี
3(0-6-3) เอกบังคับ
6(0-12-6) เอกบังคับ
รวม

ชั้นปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5574602 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอุตสาหกรรม
Skill Practice in Electrical Industries
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หน่ วยกิต หมายเหตุ
9(450) เอกบังคับ
รวม

9
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17.1.2 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาหมวดเฉพาะด้ าน
5571101

จานวน 90

เขียนแบบวิศวกรรม

หน่วยกิต
3(2-2-5)

Engineering Drawing
ศึกษาหลักการเขียนแบบทางวิศวกรรม ตามมาตรฐานสากลในระบบอเมริ กนั
และระบบยุโรป
การเขียนแบบรู ป ภาพ การเขี ยนภาพฉาย การเขียนภาพตัด การเขียนแบบ
เกลีย วและอุป กรณ์ยึดตรึ ง การกาหนดขนาดของงานในลัก ษณะต่า งๆ เช่ น งาน
ส่ ว นประกอบ และความหยาบผิว เป็ นต้น การเขี ย นแบบชิ้ น งานอย่า งง่ า ยที่ มี ชิ้ น
ส่ วนประกอบไม่เกิน 5 ชิ้น
5571102

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Basic Electrical Electronics
ศึกษาความรู้ เกี่ ยวกับโครงสร้างของสสาร ทฤษฎีของอะตอม ทฤษฎีอิเล็กตรอน
ประจุไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า แม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า ความรู ้ พ้ืนฐานทาง
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น อุปกรณ์ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกฎ
ต่างๆ ทางไฟฟ้ า
การนาอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานในด้านต่างๆ

5571103

การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

3(1-3-0)

Direct Current Circuits Analysis
ศึ กษาในเรื่ องของ กฎของโอห์ ม วงจรไฟฟ้ าแบบต่ างๆ วงจรแบ่ งแรงดัน
ไฟฟ้ า วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้ า เซลล์ไฟฟ้ า กฎของเคอร์ซอฟฟ์ เมชเคอร์เรน โนด
โวลท์เตจ ทฤษฎี ของเธวินิน นอร์ ตนั การหาค่าความต้านทานที่ ต่อแบบเดลต้า และ
แบบสตาร์ วงจรบริ ดจ์
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับกฎของโอห์ม กาลังไฟฟ้ า พลังงานไฟฟ้ า วงจรความต้านทาน
แบบต่างๆ วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้ า วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้ า กฎของเคอร์ ซอฟฟ์ เมช
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เคอร์ เรน โนดโวลท์เตจ ทฤษฎีของเธวินิน นอร์ ตนั การหาค่าความต้านทานที่ ต่อ
แบบเดลต้า และแบบสตาร์ วงจรบริ ดจ์
5571104

เครื่องมือวัด และการวัด
3(2-2-5)
Measurements and Instruments
ศึกษาในเรื่ องหน่ วยวัดและเครื่ องมื อวัดมาตรฐาน หลักการ โครงสร้าง และ
การทางานของเครื่ องวัดทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ ช นิ ดต่างๆ และการใช้งานที่
ถูกต้องในงานอุตสาหกรรม ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม
ปฏิบตั ิการวัดค่าไฟฟ้ า โดยใช้เครื่ องมือวัดชนิดต่างๆ

5571105

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
ศึกษาประวัติและความเป็ นมา ความหมายและความสาคัญของการป้ องกัน
อุบ ตั ิ เหตุ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ ความปลอดภัย ในการท างานทฤษฏี ต่างๆ ของ
อุ บ ัติ เหตุ ความสู ญ เสี ย ใน ด้า นต่ า งๆ หลัก การทางวิ ศ วกรรมเพื่ อ การป้ องกัน
อุบตั ิเหตุ การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน การวางแผนและมาตรการเกี่ ยวกับ
ความปลอดภัย หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้า การ
วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่อการบริ การและวางแผน
ด้ายความปลอดภัย การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาวัสดุ

5571106

วัสดุและอุปกรณ์ ไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Materials and Devices
ศึกษาชนิ ด ขนาดของสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ ลแบบต่างๆ สวิตซ์ ฟิ วส์ เซอร์
เบรกเกอร์ เต้าเสี ยบ สวิตส์ เกี ยร์ แบบต่างๆ หลอดกาเนิ ดแสงแบบต่างๆ หลอดมีไส้
หลอดแสงนวลหลอดบรรจุก๊าซ การให้แสงสว่าง การคานวณเกี่ยวกับแสงและสาย
ตามมาตรฐานควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง การติ ด ตั้ง ไฟฟ้ า โดยคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ าปฏิบตั ิการประกอบวงจรไฟฟ้ าบนแผงประลองแบบต่างๆ ของวงจรต่างๆ
แผงสวิตส์และเครื่ องมือป้ องกันวงจรไฟฟ้ า
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5571107

การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
3(2-2-5)
Alternating Current Circuits Analysis
ศึกษาเกี่ยวกับจานวนเชิ งซ้อน การเกิ ดไฟฟ้ ากระแสสลับ เฟสและเฟสเซอร์
ไดอะแกรม วงจรที่ ประกอบด้วยค่า ตัวต้านทาน- ตัวเหนี่ ยวนา- ตัวเก็บประจุ วงจร
อนุ กรม วงจรขนาน วงจรรี โซแนนท์ กาลังไฟฟ้ ากระแสสลับและการแก้เพาเวอร์
แฟคเตอร์
ปฏิบตั ิการเกี่ ยวกับการทดลองใบงานต่างๆในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ การวัด
รู ปคลื่นการเกิดไฟฟ้ ากระแสสลับ เพาเวอร์ แฟคเตอร์

5572101

วิศวกรรมวัสดุไฟฟ้า
3(3-0-6)
Engineering Materials Electrical
ศึกษาความรู ้ เกี่ ยวกับโครงสร้ างของของแข็ง การหาลักษณะโครงสร้ างของวัสดุ
การเตรี ยมวัสดุ คุ ณ สมบัติเชิ งกล คุ ณสมบัติท างความร้ อน ไฟฟ้ า แม่เหล็กและ
ความนาไฟฟ้ ายวดยิง่ ของวัสดุ

5572102

ภาษาอังกฤษในการทางาน
3(3-0-6)
English for Work
พัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษาอัง กฤษเพื ่อ การท างานในชี วิต ประจาวัน เช่ น
การเขียนประวัติส่วนตัวอย่างย่อ การเขี ยนจดหมายสมัครเรี ยนต่อ จดหมายสมัครงาน
การบัน ทึ ก ข้อ ความ การเขี ย นรายงาน การอ่ า นคู่ มื อ ตลอดจนบทความต่ า งๆ
รวมทั้งการฝึ กการสั ม ภาษณ์ การสนทนาในระบบการท างาน และการน าเสนอ
ผลงานต่อที่ประชุม

5572103

การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Power System Protection
ศึกษาปั ญหาทัว่ ไปใน ระบบไฟฟ้ าที่ใช้ชนิ ดของฟอลท์ ระบบการป้ องกันเมื่อ
ลัดวงจร อุปกรณ์ การป้ องกัน การคานวณหาค่าต่างๆ ในระบบป้ องกันแรงดันเกิ น
กระแสวิง่ ไหลลงดิน และลัดวงจร
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5572104

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการบริ หารองค์ กร
3(3-0-6)
Industrial Psychology and Organization Management
ศึกษาประวัติความหมายและพัฒนาการของจิตวิทยาอุตสาหกรรม และการ
บริ หารองค์การ การบริ หารองค์การให้มี ประสิ ท ธิ ภาพ การศึ กษาความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคลในการทางานการจูงใจให้คนทางาน การศึกษาเปรี ยบเทียบทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องกับการจูงใจ บทบาทของผูบ้ ริ หารในการลดอุบตั ิเหตุ มนุ ษยสัมพันธ์ใน
การทางาน ขวัญกาลังใจทัศนคติ และความพึงพอใจในการทางาน การติ ดต่อสื่ อสาร
และประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การวิเคราะห์ การวิจยั สั่งการ การบริ หารงานอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ในผลิ ตภัณฑ์ การให้คาปรึ กษา การบริ หาร ลอจิส ติกส์ การ
ฝึ กอบรมและพัฒนาบุ คลากร การบ ารุ งรัก ษาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ กลยุทธ์ ในการ
บริ หารองค์การให้มีคุณภาพ

5572105

การจัดการและควบคุมคุณภาพการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Management and Quality Control
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของการบริ หารคุณภาพ บทบาทของการบริ หาร
คุณภาพกับงานไฟฟ้ าอุตสาหกรรม หลักการและวิธีในการบริ หารคุ ณภาพ ระบบ
การบริ หารคุณภาพ ไอเอสโอ คิวเอส ทีคิวเอ็มและอื่นๆ ที่มีความสาคัญ วิธีการ
รับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

5572106

ลอจิสติกส์ และการบริหารห่ วงโซ่
3(1-2-3)
Logistics and Supply Chain Management
ศึกษาความหมายและวิวฒั นาการของลอจิสติกส์ และ ห่ วงโซ่ อุปทาน และ
การกระจายสิ นค้า หลักการบริ หารการกระจายสิ นค้าไปสู่ ลอจิสติกส์ ระบบศูนย์
ขนส่ งสิ้ นค้า กิ จกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าที่ มีผลต่อการบริ หารลอจิส ติ กส์ และ
ห่ วงโซ่ อุปทาน ห่ วงวิกฤติกบั การบริ หารคุ ณภาพของผลผลิต การบริ หารคุ ณภาพ
ของผลผลิต การบริ หารอุปสงค์ระบบอัตโนมัติในศูนย์ขนส่ งสิ นค้า กรณี ศึกษาใน
การนาลอจิสติกส์ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจาลองสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดปั ญหาในระบบต่างๆ โดย
นาลอจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานไปแก้ไขปั ญหา
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5572107

แม่ เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic
ทบทวนการวิเคราะห์ เวกเตอร์ กฎของคูลอมป์ และความเข้มสนามไฟฟ้ า
ความหนาแน่ น ฟลักซ์ ไฟฟ้ า กฎของเกาส์ และไดเวอร์ เจนซ์ พลังงานและศัก ย์
ไฟฟ้ า ตัวนา ไดอิเล็กตริ ก และความจุไฟฟ้ า สมการของปั วซ์ซองและของลาปลาซ
สนามแม่เหล็กสถิต แรงกระทาในสนามแม่เหล็ก สารแม่เหล็กและความเหนี่ ยวนา
สนามที่เปลี่ยนแปลงกับเวลาและสมการของแมกซเวลล์

5572108

สถิติวศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติดา้ นอุตสาหกรรม การ
รวบรวมและการนาเสนอข้อมูล ความน่ าจะเป็ นเบื้องต้น การแจกแจงความน่ าจะเป็ น
การสุ่ มตัวอย่าง ตัวแปรเชิ งสุ่ ม และการแจกแจงตัวแปรเชิ ง สุ่ ม การประมาณค่ า
พารามิ เตอร์ การทดสอบสมมติ ฐ าน สมมติ ฐ าน แจกแจงแบบปกติ ทวิน าม
ไฮเปอร์ จีโอเมตริ ก ปั วส์ซอง แกมม่า ไควสแควร์ การแปลงค่าตัวแปรและโมเมนต์
การวิเคราะห์ ก ารถดถอยและสหพันธ์ เชิ งเส้ น อนุ ก รมเวลา การวิเคราะห์ ความ
แปรปรวน การใช้สถิติในการพยากรณ์ทางธุ รกิจและอุตสาหกรรม

5572109

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematics
ศึ กษาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ฟั งก์ชั่นมาตรฐาน เรขาคณิ ตของเส้ น
และระนาบ สมการเชิ งเส้น พี ชคณิ ตของเวกเตอร์ พี ชคณิ ตของเมตริ กซ์ ตัวเลข
เชิ งซ้อน ล าดับ และอนุ ก รม ลิ มิตของฟั งก์ชั่น ฟั งก์ชั่นของตัวแปรจานวนจริ ง
อนุ พนั ธ์และวิธีการหาอนุ พนั ธ์ การอินติเกรตและวิธีการหาอินติเกรต ทั้งโดยวิธี
วิเคราะห์ และวิธีเชิงตัวเลข
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5573101

การสั มมนาเทคโนโลยีไฟฟ้า
3(2-2-5)
Seminar in Electrical Technology
ศึกษารู ปแบบของการสัมมนา ศึกษาปั ญหาต่างๆและแนวทางในการพัฒนา
เกี่ ย วกับ งานเทคโนโลยีไ ฟฟ้ า เพื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้ า งงานและโครงการ ศึ ก ษา
หลัก การและวิธี ก ารของการน าเสนอผลงาน การเขี ย นงานและสรุ ป ผล การ
ประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
ฝึ กปฏิบตั ิการจัดสัมมนาและการนาเสนอผลงานในงานไฟฟ้ า

5573102

วิศวกรรมการส่ องสว่าง
3(3-0-6)
Illumination Engineering
ศึกษาพฤติกรรมของแสง การกาเนิดแสง กฎการส่ องสว่าง การวัดการส่ อง
สว่าง แหล่ งกาเนิ ดแสงและองค์ประกอบ หลอดไฟฟ้ าที่ ใช้แสงสว่างชนิ ดต่างๆ
การเลือกใช้งาน ชนิ ดและหน้าที่ของดวงโคม คานวณและออกแบบในการติดตั้ง
หลอดไฟฟ้ าภายในอาคารส าหรั บ ที่ อ ยู่ อ าศัย ในร้ า นค้า ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ โรงงาน
อุ ต สาหกรรม การค านวณและออกแบบติ ด ตั้ง ระบบแสงสว่างภายในอาคาร
ภายนอกอาคาร สนามกีฬา ถนน สะพาน

5573103

การติดตั้งไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
3(2-2-5)
Interior and Exterior Electrical Installations
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการเดิ น สายภายในอาคาร
เครื่ องวัดและอุปกรณ์ในการตรวจสอบ การคานวณสายแยกและสายประธาน การ
วางแผนแบบสร้ างตูส้ วิทซ์บอร์ ด ได้แก่ เมนสวิตซ์บอร์ ด สวิตซ์บอร์ ดย่อย สวิตซ์
บอร์ ดควบคุ มอัตโนมัติ ซึ่ งประกอบด้วยอุ ปกรณ์ ต่างๆ เช่ น ระบบป้ องกันนิ รภัย
แบบต่างๆ
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้ าภายในและ
นอกอาคาร การเดิ นสายแบบต่างๆ การติ ดตั้งเมนสวิตซ์ บ อร์ ด งานจ่ายโหลด
การปั กเสา การยึดโยงเสา การพาดสาย การดึ งสาย การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ า
การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน การติดตั้งและควบคุมโคมไฟถนน การติดตั้งระบบสายดิน
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5573104

เครื่องจักกลไฟฟ้ า
3(3-0-6)
Electrical Machines
ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ โครงสร้ าง ส่ วนประกอบ หลักการท างานของหม้อแปลง
ไฟฟ้ า เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรง เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ ากระแสสลับ มอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรง มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสสลับ รู้ ช นิ ด ของเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า คุ ณ สมบัติ ข องเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ าและมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า สามารถ
คานวณกาลังการสู ญเสี ยและวิธีการเริ่ มหมุนของมอเตอร์ ไฟฟ้ า

5573105

กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้ าและความปลอดภัย
3(3-0-6)
Electrical Rules and Regulations and Safety
ศึกษากฎหมายแรงงาน มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้ า และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทางอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวชิ าชีพวิศวกรรม

5573106

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
English for Industrial Work
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่ง
พัฒนาและฝึ กฝนทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟั งและการพูดในกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม เช่น การอ่านบทความ ด้านเทคนิ ค บันทึกข้อความ
คู่ มื อ การใช้ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งจัก ร ผลิ ต ภัณ ฑ์ ตามระบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม เขียนรายงานสั้นๆ บรรยายและนาเสนอ

5573107

การเขียนแบบและออกแบบด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computerized Drawing and Design
ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบวงจรไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบตั ิใช้คอมพิวเตอร์ การใช้คาสั่งเขียนภาพ การเขียนภาพประกอบ ภาพ
แยกชิ้ นส่ วน 2 มิติ การออกแบบเขี ยนแบบภาพสาธิ ตชิ้ นส่ วน 3 มิติ การสั่งพิมพ์
แบบด้วยพล็อตเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์และโปรแกรมสาเร็ จรู ป
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5573108

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Electrical Technology
ทบทวนความรู ้เบื้องต้นทางฟิ สิ กส์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ ากระแสตรง การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ าด้ว ยวิธี ต่า งๆ แม่เหล็ก ไฟฟ้ า และวงจรแปลงไฟฟ้ าและการใช้ง าน
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ
ทั้งชนิ ดเฟสเดี ยวและหลายเฟส เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าและการควบคุมเครื่ องมือชนิ ด
ต่างๆ ทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟ้ าในอาคารและนอกอาคาร

5573109

การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า
3(2-2-5)
Electrical Design and Estimation
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การออกแบบระบบไฟฟ้ า วงจรมอเตอร์ และออกแบบระบบ
ไฟฟ้ าภายในและภายนอกอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม การคิดค่าแรงงานและการ
ประมาณราคาในการปฏิบตั ิงาน
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้ าภายในและภายนอกอาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม การประมาณราคา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5573110

การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า
3(2-2-5)
Electrical Motor Control
ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุม ชนิดของการควบคุม การป้ องกันมอเตอร์
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเริ่ มเดินและหยุดเดิน การกลับทางหมุน การต่อแบบ สตาร์
และเดลต้า

5573201

การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
ศึ ก ษาประเภทของสิ น ค้าและบริ ก าร โครงสร้ างและวิว ฒ
ั นาการของการ
บริ ห ารการผลิ ต การบริ ห ารอุ ต สาหกรรมและการควบคุ ม ต้น ทุ น การผลิ ต การ
วิเคราะห์ ข ้อดี ข ้อเสี ยของแต่ ระบบ การเรี ย นรู ้ ท ฤษฎี เกี่ ยวกับ การจัดการโรงงาน
สมัยใหม่ การพัฒนาการจัดการอุ ตสาหกรรมโดยใช้ กลยุทธ์ระบบแบบทันเวลา
พอดี การบริ หารคุณภาพโดยรวม การควบคุมคุณภาพและการรับประกันคุณภาพ
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5573202

การอนุรักษ์ พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Energy Conservation in Factory
การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน การประหยัดพลังงานในระบบ
ไอน้ า การสู ญ เสี ยพลั ง งานความร้ อ นในระบบการเผาไหม้ การใช้ ฉ นวนกั น
ความร้ อน การประหยัดพลังงานในอากาศ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้ า และการจ่าย
กระแสไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง การนาระบบความร้ อนร่ วมมาใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม

5573203

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้ า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
ศึกษาฟั งก์ชนั่ ของตัวแปรเชิ งซ้อน สมการอนุ พนั ธ์อนั ดับหนึ่ งประเภทต่างๆ
สมการเชิ ง เส้ น ทุ ก อัน ดับ ทั้ง วิธี ใ ช้ส มการช่ วยและวิธี ใ ช้ต ัวด าเนิ น การและการ
ประยุกต์ผลเฉลยในรู ปของอนุ กรมอนันต์ ฟั งก์ชนั่ เชิ งฉาก การแปลงลาปลาซและ
ผลประส าน วิ ธี เชิ งตั ว เลขในการแก้ ส มการอนุ พั น ธ์ ย่ อ ย อนุ กรมฟู เรี ยร์
ความสัมพันธ์ระหว่างการแปลงฟูเรี ยร์ และการแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์เมตริ กซ์
การหาค าตอบของสมการคลื่ น สมการของการน าความร้ อ นและการแพร่ ก าร
ประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า

5573204

การวิเคราะห์ วงจรข่ าย

3(3-0-6)

Network Analysis
ศึ ก ษาความรู ้ พ้ื น ฐาน นิ ย าม หน่ ว ย วงจรตัว ต้านทาน แหล่ ง ก าเนิ ด พึ่ ง พิ ง
วิธี ก ารวิเคราะห์ วงจรข่ า ย องค์ป ระกอบสะสมพลัง งาน วงจรที่ มี ค่ าตัว ต้า นทาน
ตัวเหนี่ ย วน าและตัวเก็ บ ประจุ เพี ยงอย่างเดี่ ยว วงจรอับดับ หนึ่ ง วงจรอันดับสอง
เพสเซอร์ และการตุน้ ไซนูซอยด์ การวิเคราะห์อยูใ่ นตัวไฟสลับ กาลังงานในสถานะ
อยูต่ วั ไฟสลับ วงจรสามเฟส ความถี่ เชิ งซ้อนและฟั งก์ชนั่ วงจรข่าย ผลตอบสนอง
ความถี่ อนุกรมฟูเรี ยร์และการแปลงฟูเรี ยร์ การแปลงลาปลาซ
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5573205

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

Electrical and Electronics Drawing
ศึกษาสัญลักษณ์ที่ใช้งานทางไฟฟ้ า ระบบเอสไอ แบบงานเดิ นสายไฟประกอบ
แสงสว่าง ระบบไฟฟ้ ากาลัง งานเครื่ องกล งานควบคุมระบบ วงจรสายเส้นเดี ยว แบบ
แสดงการท างาน แบบงานจริ ง วงจรประกอบการติ ด ตั้ง ศึก ษาสัญ ลัก ษณ์ ข อง
วัส ดุ อุป กรณ์ ไ ฟฟ้ าอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ บบสากล บล๊อ กไดอะแกรม ซิ งเกิ ล ไลน์
ไดอะแกรม วงจรแบบต่างๆ การแสดงส่ วนต่างๆ เฉพาะวงจร การบอกค่า การให้
ขนาดความเหมาะสม รายละเอียดการเขียนฟิ คทรอเรี ยลไดอะแกรม
ฝึ กการเขียนแบบทางงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่างและไฟฟ้ ากาลัง เขียนแบบ
งานควบคุ ม เครื่ องกลไฟฟ้ า เขีย นแบบวงจรสายเส้น เดี ย ว แบบแสดงการทางาน
แบบงานจริ ง วงจรประกอบการติ ด ตั้ง การสเกตซ์ แบบจากวงจรภายในเครื่ อ ง
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ การเขีย นแบบพริ้ น และงานเขี ย นแบบวงจรอิ น ทิ เกรดแบบเพื่อ
ทาฟิ ล์มสาหรับ ซิลค์สกรี น แบบเดินสายมากเส้น การย่อและการขยายแบบ
5573301

วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronics Circuit
ศึกษาเกี่ ยวกับการให้ไบอัส การวิเคราะห์ วงจรขยายสัญญาณขนานเล็กเฟท
วงจรขยาย สัญญาณหลายภาค วงจรขยายกาลัง วงจรแปลรู ปสั ญญาณชนิ ดแอค
ตี ฟ มัล ติ เว็บ เตอร์ บล็ อคกิ้ งออสซิ ลเลเตอร์ วงจรกาเนิ ดสั ญ ญาณไทม์เบส วิธีก าร
ซิ ง โครไนเซชั่ น ทรานซี สเตอร์ ใ นงานความถี่ สู งวงจรขยายก าลั ง แบบกว้า ง
วงจรขยายจู น วงจรขยายดิ ฟ เฟอเรนเซี ย ล วงจรออฟแอ มป์ และลิ เนี ย ร์ ไ อซี
ความหมายของดิ จิ ต อล ระบบเลขฐานสอง ลอจิ เ กท วงจรเข้า และถอดรหัส
วงจรบวก-ลบ วงจรเปรี ยบเทียบ วงจรสร้างพัลซ์ วงจรฟิ คฟอค วงจรนับ
ปฏิ บ ั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การวงจรไบอัส วงจรขยายสั ญ ญาณขนานเล็ ก เฟท
วงจรขยาย สัญญาณหลายภาค วงจรขยายกาลัง วงจรแปลรู ปสัญญาณชนิ ดแอคตีฟ
มัลติเว็บเตอร์ บล็อคกิ้งออสซิ ลเลเตอร์ วงจรกาเนิ ดสัญญาณไทม์เบสวงจรขยายจูน
วงจรขยายดิ ฟ เฟอเรนเซี ยล วงจรออฟแอป์ และลิ เนี ยร์ ไอซี วงจรเข้าและถอดรหัส
วงจรบวก-ลบ วงจรเปรี ยบเทียบ วงจรสร้างพัลซ์ วงจรฟิ คฟอค วงจรนับ
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5573302

วงจรเชิงเลขเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Digital Integrated
ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ระบบตัวเลข เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 10 เลขฐาน 16
การบวก ลบ คูณ หาร และการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน รหัสต่างๆ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เกตเบื้องต้น หลักการพีชคณิ ต บูลีน ตารางตรรก วงจรเกตเบื้องต้น การออกแบบ
วงจรลอจิ ก โดยใช้ แนนเกทและนอร์ เกท การประยุก ต์ใ ช้งานผังคาร์ โ นห์ การ
ออกแบบวงจรโดยใช้ผงั คาร์โนห์
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับวงจรเข้ารหัส ถอดรหัส วงจรนับ การแสดงผลไดอะแกรมต่างๆ
การทดสอบวงจรต่างๆ ในงานดิจิตอล

5573303

ไฮดรอลิกส์ และนิวเมติกส์
3(3-0-6)
Hydraulics and Pneumatics
ศึกษาคุณสมบัติพ้นื ฐานของไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ การนาไปใช้ประโยชน์
ศึกษาอุปกรณ์และการทางานของอุปกรณ์ วงจรการทางาน การออกแบบวงจรและ
การควบคุม การประยุกต์ใช้งาน

5573304

ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
Microprocessors
ศึกษาสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ คาสั่งและ การเขียนโปรแกรม
แอสเซมบลี ตารางเวลา การประยุกต์ใช้งาน การเขียนโปรแกรมควบคุม
ออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบการเชื่อมต่อวงจรของซี พียกู บั อุปกรณ์
ภายนอก การใช้กลุ่มคาสัง่ ต่างๆ การติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุต โปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี

5573305

การผลิตกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Power Generation
ศึกษาแหล่ งกาเนิ ดของไฟฟ้ า การเปลี่ ยนรู ปพลังงานต่างๆ มาเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้ า ประเภทของโรงงานไฟฟ้ า หลักการและการทางานของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
หลักการการทางานของหม้อแปลงไฟฟ้ า สถานี จ่ายไฟฟ้ าย่อย การส่ งจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้ า การตรวจสอบและบารุ งรักษา
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5573306

ระบบเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning Systems

3(2-2-5)

ศึกษาทฤษฎีความร้อน ความร้อนกับอุณหภูมิ ความร้อนจาเพาะ ความร้อน
แฝง การเปลี่ ย นแปลงสถานะของสสาร หลัก การส่ งถ่ ายความร้ อน หลัก การท า
ความเย็น ระบบทาความเย็น น้ ายาเครื่ องเย็น อุ ปกรณ์ ในการทาความเย็น ระบบ
ไฟฟ้ าในเครื่ องทาความเย็น การคานวณราคาการปรับอากาศแบบต่างๆ การควบคุม
และบารุ งรักษาเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการ ติดตั้ง บารุ งรักษา การตรวจซ่อม การประจุน้ ายา ใน
ระบบเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ
5573307

อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Electronics
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ลักษณะคุณสมบัติของ
กระแสแรงดัน วงจรแปลงกระแสสลับเป็ นวงจรกระแสตรง วงจรแปลงกระแสตรง
เป็ นกระแสสลับ การให้กาเนิ ดความถี่ การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์
ในลักษณะต่างๆ

5573308

อุปกรณ์ สารกึง่ ตัวนาทางไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Power Semiconductor Devices
ศึกษาลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลังต่างๆ ไดโอดกาลัง เอสซี อาร์
ทรานซิ สเตอร์ สองหัวต่อกาลัง มอสเฟทกาลัง ไอจีบีที ลักษณะของสารแม่เหล็กและ
แกนแม่เหล็กบางชนิด แกนหม้อแปลงกาลัง แกนเฟอไรต์ แกนผงเหล็กอัด เครื่ อง
แปลงผัน เครื่ องแปลงผันกระแสสลับเป็ นกระแสตรง เครื่ องผกผัน เครื่ องแปลงผัน
ไซโคล เครื่ องเปลี่ยนความถี่ การขับมอเตอร์ดว้ ยสถานะของแข็ง การควบคุม
มอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนา การควบคุมมอเตอร์ประสานเวลา
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5573309

วิศวกรรมระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems Engineering
ศึ ก ษากระบวนการทางอุ ต สาหกรรมระ บบควบคุ ม แบบจ าลองทาง
คณิ ตศาสตร์ การแปลงลาปลาซ ทรานสเฟอร์ ฟังก์ชนั่ ผังสัญญาณและกราฟสัญญาณ
คุณสมบัติของกระบวนการ การควบคุมแบบป้ อนกลับ เสถียรภาพของระบบควบคุม
การเลือกและการปรับเครื่ องควบคุม เส้นทางของระบบควบคุม การวิเคราะห์ผลการ
ตอบสนอง ความถี่ การชดเชยระบบควบคุ ม การควบคุมกระบวนการ เวลาเฉลี่ยและ
กระบวนการตอบสนองย้อนกลับ ระบบควบคุมแบบหลายวงจร การควบคุมแบบ
ป้ อนล่ วงหน้า การควบคุ มสั ดส่ วนการไหล การควบคุ ม แบบปรั บตัว การควบคุ ม
กระบวนการชนิ ดหลายตัวแปรเข้าและหลายตัวแปรออก การควบคุ ม แบบแยก
ปฏิกิริยาภายใน

5573310

เครื่องใช้ ไฟฟ้า
3(2-2-5)
Electrical Appliances
ศึกษาเกี่ ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่เปลี่ ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานความร้ อน
เปลี่ ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ นอานาจแม่เหล็ก การตรวจสอบหาข้อบกพร่ อง เครื่ องใช้
ไฟฟ้ า
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตรวจเช็คและซ่อมแซมแก้ไขเครื่ องใช้ไฟฟ้ าประเภทต่างๆ

5573311

โรงต้ นกาลังและสถานีย่อย
3(3-0-6)
Electric Power Plants and Substations
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การทานายโหลด การเลื อกชนิ ด ของโรงจัก รและจาหน่ า ย
หน่ ว ยผลิ ต โรงจักรไฟฟ้ าชนิ ดต่างๆ ได้แก่ ดี เซล ไอน้ า กังหัน ก๊าซและความร้อน
ร่ ว ม นิ ว เคลี ย ร์ พลัง น้ า การออกแบบโรงจัก รไฟฟ้ า การร่ ว มกัน จ่ า ยโหลดของ
โรงจักรไฟฟ้ าพลังน้ าและไอน้ า อุป กรณ์ หลักของโรงจัก ร อุป กรณ์ ค วบคุ ม และ
การเชื ่ อ มต่อ โรงจัก ร อุ ป กรณ์ ป้ องกัน โรงจัก ร เศรษฐศาสตร์ ข องโรงจัก ร
พลังงานทดแทน
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5573312

โปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์
3(2-2-5)
Programmable Controller
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ความหมาย คุ ณสมบัติ ประวัติความเป็ นมา ชนิ ด
โครงสร้าง และส่ วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ภาษาที่ใช้ คาสั่ง
เกี่ยวกับโปรแกรม การออกแบบระบบควบคุม การประยุกต์ใช้งานเบื้องต้น

5574101

งานบริการด้ านไฟฟ้า
2(0-4-2)
Electrical Services
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับบริ หารงานในศูนย์บริ การงานไฟฟ้ า การจัดการ การรับงานการส่ งงาน การประมาณราคา การเขี ยนบันทึ กเกี่ ยวกับ งานซ่ อมบ ารุ งและรั กษา
การตรวจสอบหาสาเหตุขอ้ บกพร่ อง การซ่ อมอุ ปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ า
แสงสว่าง ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า เทคนิ คการตรวจซ่ อมการดัดแปลง การบารุ งรักษา
อุปกรณ์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ ตลอดจนงานบริ การไฟฟ้ าอื่นๆ

5574301

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
ศึ ก ษาความรู ้ ท ั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ภาษาคอมพิ ว เตอร์ การเขี ย น
โปรแกรมด้วยภาษาระดับสู ง ภาษาใดภาษาหนึ่ ง เน้นภาษาเบสิ ก โดยศึกษาในเรื่ อง
คาสั่ ง ตัวแปร ฟั งก์ชั่นต่าง ๆ การเขี ยนโฟลว์ชาร์ ท และฝึ กการเขียนโปรแกรมใน
ปั ญ หาต่ า ง ๆ เช่ น การเรี ย งล าดับ ข้อ มู ล การหาข้อ มู ล ฯลฯ การเขี ย นโปรแกรม
การจัดการ จนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่ องอื่นในระบบเดียวกันได้
ปฏิ บตั ิการเกี่ ยวกับการใช้ชุดคาสั่ง การใช้คาสั่งเงื่ อนไข การกาหนดข้อมูล
แบบโครงสร้ าง การส่ งผ่านข้อมูลระหว่างโปรแกรมย่อย การเชื่ อมโยงและการทา
เป็ นโปรแกรมสาเร็ จ

5574302

การออกแบบวงจรรวมเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
Digital Integrated Circuit Design
ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ระบบตัวเลขและรหัส พี ชคณิ ตบู ล ลี น การ ออกแบบวงจร
ดิ จิตอลคอมบิ ชันและซี เควนเชี ยน โดยการเลื อกใช่ ดิจิตอลไอซี มาสร้ างวงจรอย่าง
ประหยัดการออกแบบวงจรเข้ารหัส และถอดรหัส แบบต่ า งๆ การวิเคราะห์ และ
ออกแบบวงจรรวม วิเคราะห์และออกแบบวงจรลาดับ โครงการตรรกะและการ
ประยุกต์ใช้งาน
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5574303

เซ็นเซอร์ และทรานดิวเซอร์
3(2-2-5)
Sensors and Transducers
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการพื้นฐานของเซนเซอร์ และทรานสดิ วเซอร์ การตรวจจับ
อุณหภูมิของเทอร์ มีสเตอร์ อาร์ ทีดี คุณสมบัติทางสัญญาณรบกวนของทรานดิวเซอร์
แบบต่ า งๆ , การวิ เคราะห์ ห ลั ก การและข้อ จ ากั ด ของทรานดิ ว เซอร์ แ บบต่ า งๆ
ทรานดิวเซอร์ สาหรับตาแหน่ง,แสง,แรง,ความเร็ ว,ความดัน,อุณหภุมิ เซ็นเซอร์ สาหรับ
ภาพ 2 มิ ติ , ภาพ 3 มิ ติ , การแตะต้อ งกับ วัต ถุ , การน าเซ็ น เซอร์ ม าใช้งานในระบบ
ควบคุม
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการใช้เซ็ นเซอร์ และทรานดิ วเซอร์ แบบต่างๆ การทดลองทราน
ดิ วเซอร์ ส าหรั บตาแหน่ ง แสง, แรง, ความเร็ ว, ความดัน, อุณหภุมิ เซ็ นเซอร์ สาหรับ
ภาพ 2 มิติ, ภาพ 3 มิ ติ, การแตะต้องกับ วัตถุ และทดลองสั ญญาณรบกวนของทราน
ดิวเซอร์ แบบต่างๆ

5574304

การออกแบบวงจรพัลส์ และสวิตชิ่ง
3(2-2-5)
Pulse and Switching Circuit Design
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสัญลักษณ์แบบต่างๆ ตลอดจนวงจรแปลงรู ปสัญญาณ
ต่างๆ หลักการอิเล็กทรอนิ กส์ สวิตชิ่ ง หลักการเวฟฟอร์ ม เยนเนอร์ เรเตอร์ ทริ กเก
อริ่ ง และ ซิ งโครไนซิ่ ง ศึกษาหลักการและการทางานของวงจรพัลส์ แบบต่างๆ และ
การนาไปใช้งาน

5574601

โครงการพิเศษ
6(0-12-6)
Special Project
ศึกษาค้นคว้าทดลองทางทฤษฎี และปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับปั ญหาทางเทคโนโลยีไฟฟ้ า
และเรื่ องที่สนใจ เพื่อสร้างชิ้นงานตามหัวข้อที่ได้ศึกษาตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

5574602

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พไฟฟ้าอุสาหกรรม
9(450)
Skill Practice in Electrical Industries
ให้ นัก ศึ ก ษาได้อ อกฝึ กงานในสถานประกอบหรื อ โรงงานอุ ต สาหกรรมที่
สั ม พันธ์ ก ับ แขนงวิช าที่ ศึ ก ษาไม่ น้อยกว่า 1 ภาคเรี ย น หรื อไม่ น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรมวิชา
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18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
มีการกาหนดแนวทางและระบบการบริ หารหลักสู ตรเพื่อการประกันคุ ณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2548 ใน 4 ประเด็น
18.1 การบริ หารหลักสู ตร
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
18.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
18.1 การบริ หารหลักสู ตร
1) จัด ท าแผนการเรี ย นตลอดหลัก สู ต ร โดยคณะกรรมการสาขาวิ ช าประชุ ม จัด
แผนการเรี ยนตลอดหลักสู ตร
2) กาหนดให้อาจารย์ผสู ้ อนศึกษาหลักสู ตรแล้วนาไปสู่ การสอนดังนี้
ก) กาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
ข) เนื้อหา
ค) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ง) สื่ อประกอบการเรี ยนการสอน
จ) วิธีการวัดและประเมินผล
ฉ) คาอธิบายรายวิชา
3) จัด การบริ ห ารงานวิช าการตามนโยบายของมหาวิท ยาลัย โดยมี ค ณะกรรมการ
พิจารณาและปฏิบตั ิตามนโยบาย
4) มีคณะกรรมการบริ หารประชุ มพิจารณาจัดอาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาตามความ
เหมาะสมโดยเน้นความรู้ความสามารถที่ตรงตามสาขาและความถนัด และให้เป็ นการสอนแบบทีม
5) อาจารย์ผสู ้ อนต้องจัดทาแผนการสอนในแต่ละรายวิชาให้ครอบคลุมเนื้อหา กาหนด
แนวปฏิบตั ิในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ชดั เจนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและเน้นกระบวน
การเรี ยนรู้ โดยใช้วิธีการเรี ยนที่หลากหลายเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม ในการเรี ยนและพัฒนา
ทัก ษะในการคิ ด ตลอดจนการใช้เหตุ ผ ลในการแก้ปั ญ หา สอนให้ ค รบตามเนื้ อ หา ใช้สื่ อ และ
เทคโนโลยีประกอบการสอนอย่างเหมาะสมและชี้แนะแหล่งให้บริ การ
6) ในรายวิช าที่ มี ป ฏิ บ ตั ิ ก าร อาจารย์ผูส้ อนจะต้องจัดท าคู่ มื อปฏิ บ ตั ิ ก ารทุ กรายวิช า
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะปฏิบตั ิ ทุกรายวิชา
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7) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเพื่อนาผลมาใช้ในการพัฒนา
การเรี ยนการสอน
8) มีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิตได้ดีโดยจัดเตรี ยม
โครงการที่สอดรับหลักสู ตร ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การบริ หารงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิตในด้านวิชาการ
ลาดับที่

กิจกรรม

ผลสาเร็จ

ระยะเวลา

1

เสริ มสร้างศักยภาพอาจารย์
1.1 อบรม สัมมนา
1.2 ศึกษาต่อ
1.3 พัฒนาสื่ อการสอน
1.4 สนับสนุนการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน
1.5 การสร้างผลงานทางวิชาการ

อาจารย์มีศกั ยภาพ ด้านการ ตลอดปี
สอนสู งขึ้น
การศึกษา

2

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2.1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.2 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
2.3 โครงการบริ การวิชาการแก่
สังคม
2.4 การศึกษาดูงานนอกสถานที่
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
จัดระบบงานภาคสนามและ
ปฏิบตั ิการ

นักศึกษามีทกั ษะด้านภาษา นศ. ชั้นปี ที 2,3
คอมพิวเตอร์ และทักษะทาง
และ 4
วิชาชีพ

ให้มีการออกหน่วยบริ การ
งานซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ า

ตลอดปี
การศึกษา

4

จัดวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ
เรี ยนการสอน

มีความพร้อมในการจัดการ
เรี ยนภาคปฏิบตั ิได้เหมาะสม

ตลอดปี
การศึกษา

5

จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรี ยนการสอน

มีความพร้อมในการจัดการ
เรี ยนภาคปฏิบตั ิได้เหมาะสม

ตลอดปี
การศึกษา

3
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9) นักศึกษาต้องเผยแพร่ ผลงานค้นคว้าในสาขาวิชาเอกสู่ ทอ้ งถิ่น
10) จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรในการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะ
และบุคลิกภาพของนักศึกษา ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 การจัดกิจกรรมเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะและ
บุคลิกภาพของนักศึกษา
ลาดับที่

กิจกรรม

ผลสาเร็จ

1

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ
ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
การเรี ยนในระดับอุดมศึกษา

2

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี

ระยะเวลา
เดือนมิถุนายน

ประกอบด้วย
2.1
2.2
2.3
2.4

2.1 โครงการอบรมมารยาทไทย
2.2 โครงการอบรมมารยาทสังคม
2.3 โครงอบรมศิลปะการพูด
2.4 การแข่งขันกีฬาภายใน
โปรแกรม ในคณะและระหว่างคณะ
2.5
2.5 โครงการส่ งเสริ มคุณลักษณะ
บัณฑิตเทคโนโลยีไฟฟ้ า
3 โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาทราบแหล่งงาน และ
เทคนิคการสมัครงาน

นศ. ชั้นปี ที่ 1
นศ. ชั้นปี ที่ 2
นศ. ชั้นปี ที่ 3
ทุกปี
ตลอด 4 ปี
นศ. ชั้นปี ที่ 4

11) มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบนั
12) มีกิจกรรมชมรมให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า
13) มี ก ารจัดนิ ท รรศการแสดงผลงานของนัก ศึ กษาและความก้าวหน้าทางวิช าด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้ า อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เช่น ร่ วมงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ เป็ นต้น
14) จัดทาและดาเนินการสอบประมวลผล (exit examination) สาหรับวิชาเอกของ
โปรแกรมวิชา
15) ดาเนินการการประกันคุณภาพภายใน ตามข้อกาหนดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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16) ติ ด ตามผล ประเมิ น ผลและประมวลคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ตและรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17) ดาเนิ นการประเมินหลักสู ตรเมื่อผลิตบัณฑิ ตได้ก่ ึงและครบหลักสู ตร และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1) สาขาวิช าเทคโนโลยี ไฟฟ้ า มี ความต้องการบุ คลากรเพื่ อสร้ างเสริ มศัก ยภาพ ดัง
แสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ความต้องการอัตรากาลังด้านอาจารย์ (เฉพาะที่จบตรงสาขา)
จานวนทีม่ ีอยู่
วุฒิ

จานวนทีต่ ้ องการเพิม่

ปี การศึกษา

ปี การศึกษา

2548

2549

2550 2551 2552 2553

ปริ ญญา ตรี

3

3

0

0

0

0

ปริ ญญาโท

3

3

1

2

1

1

ปริ ญญาเอก

0

1

1

0

1

0

รวม

6

6

2

2

2

1

ตารางที่ 4 ความต้องการอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุนการสอน(ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่)
ตาแหน่ ง/
ประเภท

จานวนทีม่ ีอยู่

จานวนทีต่ ้ องการเพิม่

จานวนรวม(ถ้ าเพิม่ ได้ ตามทีข่ อ)

ปี การศึกษา

ปี การศึกษา

ปี การศึกษา

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2550 2551

2552

2553

พนักงาน
ห้องปฏิบตั ิการ

1

1

1

1

1

0

2

2

2

2

เจ้าหน้าที่
สานักงาน

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

ผูช้ ่วยสอน

0

0

0

2

2

2

0

1

2

2
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2) ได้มีการพัฒนาห้องสมุดเฉพาะวิชาการเทคโนโลยีไฟฟ้ าเพื่อสนองความใฝ่ ศึกษา
ให้แก่นกั ศึกษา
3) ได้จดั เตรี ย มเครื อข่ า ยการสื บ ค้น สารสนเทศด้วยระบบ IT ให้ แ ก่ ค ณาจารย์แ ละ
นักศึกษา
4) ได้จดั ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ให้พร้อมแก่การจัดการเรี ยนการสอนใน 1 วิชาเอก
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า โดยใช้แบบสมประโยชน์และสอดคล้องกับงบประมาณ การจัดการ
เรี ยนการสอน
18.3 การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
จัดอาจารย์ที่ปรึ กษาให้กบั นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้คาปรึ กษาในด้านต่างๆ เช่น
หลักสู ตร การลงทะเบียน การกูย้ มื ทุนการศึกษา การเรี ยน ปั ญหาทัว่ ๆ ไป ตลอดจนพฤติกรรม
ของนักศึกษา เป็ นต้น
18.4 ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคมและความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
1. สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพัฒนาหรื อปรับปรุ ง
หลักสู ตรทุกครั้ง
2. สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี เพื่อนามาปรับ
เป้ าหมายการผลิตบัณฑิต
3. สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทุก 2 ปี
4. สารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตทุก ๆ ปี
19. การพัฒนาหลักสู ตร
19.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีกระบวนการดังนี้
1. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรที่มาจากผูเ้ กี่ยวข้อง มีคุณวุฒิตรงตามสาขาและ/
หรื อมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. มีการสารวจความต้องการของสังคมเพื่อนามาเป็ นกรอบในการพัฒนาหลักสู ตร
3. มีการวิพากษ์การจัดทาหลักสู ตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
4. มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ร่ างหลักสู ตร
5. มีนโยบายในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรรายวิชาทุก ๆ ปี
6. มีแผนงานในการปรับปรุ งหรื อพัฒนาหลักสู ตรสาขาวิชา ทุก ๆ 5 ปี
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19.2 การประเมินหลักสู ตร
กาหนดแนวทางการประเมินหลักสู ตรไว้ดงั นี้
1. ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนโดยผูเ้ รี ยนทุกภาคการศึกษา และประเมิน
โดยผูส้ อนปี ละครั้ง
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา (Performance Evaluation)
ภายหลังสาเร็ จการศึกษา ทุก 4 ปี
3. ประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา (Impact
Evaluation) ภายหลังสาเร็ จการศึกษา ทุก 4 ปี
4. มีการประเมินหลักสู ตรทั้งระบบทุกรอบ 4 ปี
ดัชนีชี้วดั คุณภาพบัณฑิต มีดงั ต่อไปนี้
1. ผ่านเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาในระดับคะแนน 2.00 ประมาณ 90% ของจานวน
นักศึกษาทั้งหมดในแต่ละรุ่ น
2. เข้าร่ วมและผ่านการฝึ กทักษะในการจัดกิจกรรมการอบรมตามกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
อย่างน้อย 80% ของจานวนครั้งที่จดั กิจกรรมตลอดหลักสู ตร
3. เข้าร่ วมให้บริ การวิชาการแก่สังคม และร่ วมกิจกรรมการศึกษาดูงานอย่างน้อย 80%ของ
จานวนครั้งที่จดั ตลอดหลักสู ตร
4. บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ มีงานทา หรื อศึกษาต่อได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
5. บัณฑิตที่มีงานทาได้รับการประเมินความพึงพอใจในการทางานในระดับเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00 จากระดับ 5.00
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