
 
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลย ีไฟฟ้า 

(หลกัสูตรใหม่)   
พุทธศักราช  2549 

…………………………………………. 
 

1.  ช่ือหลกัสูตร 
 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้า  

Bachelor of Technology Program in Electrical Technology 
 

2.  ช่ือปริญญา 
 2.1  ช่ือเตม็ภาษาไทย :     เทคโนโลยบีณัฑิต (เทคโนโลยไีฟฟ้า)    

2.2  ช่ือยอ่ภาษาไทย :     ช่ือยอ่ ทล.บ.(เทคโนโลยไีฟฟ้า) 
2.3  ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ :     Bachelor of Technology ( Electrical Technology)  
2.4  ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ :     B.Tech. (Electrical Technology)   

 

3.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 

4.  ปรัชญาและจุดประสงค์ของหลกัสูตร 
จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ท  าให้เห็นวา่จ าเป็นตอ้งพึ่งพา

เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันประเทศย ังขาดแรงงานท่ี มีความ รู้
ความสามารถทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจ านวนมาก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
ต้องการดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องพฒันาหลักสูตรน้ีข้ึน โดยมีแนวคิด ความเช่ือท่ีว่าการจดั
การศึกษาให้พอดีกบัศกัยภาพความตอ้งการของสังคมและครอบครัวตลอดจนความสามารถ
ของผูเ้รียน เพื่อให้ไดมี้โอกาสพฒันาตนเอง น าความรู้ท่ีไดไ้ปประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข 
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                      4.1 ปรัชญา 
                            มุ่งเนน้ให้โอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้าแก่ประชาชน  โดย
ผลิตบณัฑิต ท่ีมีความรู้ความสามารถทาง หลกัการ ทฤษฎี และมุ่งเน้นในการปฏิบติังานเชิง
ทกัษะ เป็นส าคญั ตลอดจนให้มีจิตส านึกในวิชาชีพไฟฟ้าออกไปท างานรับใช้ทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติอยา่งมีคุณภาพ 
                       4.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

4.2.1 เพื ่อให้บณัฑิตมีความรู้ความสามารถด้าน เทคโนโลยีไฟฟ้า ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และตลาดแรงงาน 

4.2.2 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการสร้าง  และเลือกใช้
เทคโนโลยไีฟฟ้าไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4.2.3 เพื ่อให้บณัฑิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานเกี่ยวกบั 
การติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงและแกไ้ขระบบไฟฟ้า และสามารถปฏิบติังานในการควบคุม
เคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า ตลอดจนการบริหารจดัการใหเ้กิดผลดีและมีประสิทธิภาพ 

4.2.4 เพื่อให้บณัฑิตมีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร และปฏิบติังาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจนการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

4.2.5 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีนิสัยในการ
คน้ควา้และปรับปรุงตนเองให้ทนักบัความเจริญของสังคม สามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัการ
และเหตุผล ปฏิบติังานดว้ยขอ้มูล  หลกัวิชาการท่ีมีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ท  าใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการท างาน 

4.2.6 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความ
ขยนัหมัน่เพียร ความส านึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ และความรับผดิชอบต่อหนา้ทีและสังคม 
   

5.  ก าหนดการเปิดสอน 
 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 
 

6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 มีคุณสมบติัต่อไปน้ี   

ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
                                        

7.  การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์การคัด เลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวทิยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 
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8.  ระบบการศึกษา 
 8.1 ใชร้ะบบทวภิาค โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่
นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์   
 8.2    การคิดหน่วยกิต 
           8.2.1   รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
15 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
           8.2.2   รายวิชาภาคปฏิบติั ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
           8.2.3   การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ท่ีใช้ฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
           8.2.4   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้
เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
 

9.  ระยะเวลาการศึกษา 
   ใชเ้วลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีคร่ึงแต่ไม่เกิน 8 ปี ส าหรับการลงทะเบียนเต็ม
เวลา และไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เตม็เวลา   
 

10.  การลงทะเบียนเรียน 
 10.1  ให้ลงทะเบียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา   
 10.2   ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชรและประกาศ
มหาวทิยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 
 

11.  การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฎั
ก าแพงเพชร โดยตอ้งเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรและตอ้งได้
ระดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 2.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือวา่เรียน
ส าเร็จหลกัสูตรปริญญาตรี 
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12.  อาจารย์ผู้สอน 
       12.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร   
 

ล าดับ 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ไพโรจน์  เนียมนาค กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา   อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยันเรศวร 2535 
2  นายบูรพา  นิธากร กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา   อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยันเรศวร 2535 
3  นายสัญญา  พรหมภาษิต คอ.บ.ไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตพายพั  2538 
4  นายวรีะพล  พลีสัตย ์ วท.บ.ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลงั มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 2546 
5  นางสาวขตัติยา ทองญวน คอ.บ.ไฟฟ้า  วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตตาก 2546 

6  นายอาทิตย ์ เพญ็สมบติั คอ.ม.ไฟฟ้า    ไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2548 
 

12.2 อาจารย์พเิศษ 
 

ล าดับ 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี 

1  นายนฐัดนยั  เรือนค า คอ.ม.ไฟฟ้าก าลงั วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 2544 
2  นายชดั  อินทะสี คอ.บ ไฟฟ้าก าลงั วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตตาก 2541 
3  นายอรรถพล  สติภพ กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยันเรศวร 2545 
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 12.3 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ วชิาทีส่อน หมายเหตุ 

1 ผศ.ไพโรจน์  เนียมนาค กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา   - จิตวทิยาอุสาหกรรมและการ
บริหารองคก์ร 
- การจดัการอุตสาหกรรม 
- ลอจิสติกส์และการบริหารห่วง
โซ่อุปทาน 

 

2 นายบูรพา  นิธากร กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา   - เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
- การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า   
- เขียนแบบวศิวกรรม 

 

3 นายสัญญา  พรหมภาษิต คอ.บ.ไฟฟ้า - วศิวกรรมการส่องสวา่ง 
-ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 
- เคร่ืองมือวดัและการวดั 
- แม่เหล็กไฟฟ้า 

 

4 นายวรีะพล  พลีสัตย ์ วท.บ.ไฟฟ้า - โรงตน้ก าลงัและสถานียอ่ย 
- การติดตั้งภายในและภายนอก
อาคาร 
- การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั 
- วสัดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

5 นางสาวขตัติยา ทองญวน คอ.บ.ไฟฟ้า  - เขียนแบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- การเขียนแบบและออกแบบ
ดว้ยคอมพิวเตอร์   

 

6 นายอาทิตย ์ เพญ็สมบติั คอ.ม.ไฟฟ้า    - การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 
- การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั 

 

7 นายนฐัดนยั  เรือนค า คอ.ม.ไฟฟ้าก าลงั - คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า  
8 นายชดั  อินทะสี คอ.บ ไฟฟ้าก าลงั - การวเิคราะห์วงจรข่าย  
9 นายอรรถพล  สติภพ กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา - วศิวกรรมระบบควบคุม 

- โปรแกรมเมเบิลคอลโทลเลอร์ 
 



 6 

13.  จ านวนนักศึกษา 
 13.1  จ านวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะรับเข้าศึกษา 
 

   นักศึกษา                              
ปีการศึกษา 2549 2550 2551 2552 

ชั้นปีท่ี  1 
ชั้นปีท่ี  2 
ชั้นปีท่ี  3 
ชั้นปีท่ี  4 

25 25 
25 

25 
25 
25 

 

25 
25 
25 
25 

รวม 25 50 75 100 
  

13.2   จ านวนบัณฑิตทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 

ปีการศึกษา จ านวนบัณฑิตทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
2552 
2553 
2554 
2555 

25 
25 
25 
25 

 
14.  สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
  

14.1   อาคารและสถานที่ 
 

ล าดับ อาคารเรียนและแหล่งปฏิบัติ 
จ านวนห้องบรรยาย จ านวน

ห้องปฏิบัติการ 

ปัจจุบัน เพิม่เติม ปัจจุบัน เพิม่เติม 
1. หอ้งปฏิบติัการเคร่ืองมือวดั   1  

2. 
หอ้งปฏิบติัการดิจิตอลและ     
ไมโครโปรเซสเซอร์ 

  - 1 

3. 
หอ้งปฏิบติัการระบบควบคุม
อตัโนมติั   1 - 

4. หอ้งปฏิบติัการเคร่ืองกลไฟฟ้า 
  1 

- 
 



 7 

ล าดับ อาคารเรียนและแหล่งปฏิบัติ 
จ านวนห้องบรรยาย จ านวน

ห้องปฏิบัติการ 

ปัจจุบัน เพิม่เติม ปัจจุบัน เพิม่เติม 
5. หอ้งปฏิบติัการส่องสวา่ง 1 - - 1 

6. 
หอ้งปฏิบติัการระบบปรับ
อากาศ 

  - 1 

7. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   - 1 

8. 
 

หอ้งปฏิบติัการนิวส์เมติกส์และ
ไฮโดรลิกส์ 

 
 

 
 

- 
 

1 
 

9. 

-  หอ้งเรียน ขนาด 7.00 x 12.00  
เมตร 

1 - -  

-  หอ้งเรียน ขนาด 9.00 x 9.00 
เมตร 

1 1   

10. 
หอ้งสมุดประจ าโปรแกรม 
ขนาด 8.00 x 12.00 เมตร 

   1 

11. หอ้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์   1  

 
 14.2  อุปกรณ์การสอน 
 

ล าดับ รายการและคุณลกัษณะ 
จ านวนทีม่ี
ปัจจุบัน 

จ านวนทีค่าดว่า
จะเพยีงพอ 

1.  Multimeter ; Digital ; Precision 1    6   
2.  Power  Supply ; Triple  Output 1    6   
3.  Storage  Oscilloscope ; 60 MHz 2     6   
4.  Oscilloscope ; 100 MHz ; 2 Channal 2    6   
5.  Oscilloscope 20 MHz 3             6 
6.  Clamp  Meter ; Digital 9  12   
7.  Multimeter ; Digital 11  25  
8.  Voltmeter ; AC/DC 5    5   
9.  ชุดทดลองดิจิตอล 3  12  
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ล าดับ รายการและคุณลกัษณะ 
จ านวนทีม่ี
ปัจจุบัน 

จ านวนทีค่าดว่า
จะเพยีงพอ 

10.  ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 3  6  
11.  ชุดฝึกเคร่ืองกลไฟฟ้า 1    5  
12.  ชุดทดลองนิวส์เมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1    5  
13.  ชุดฝึกนิวเมติกส์ 1  5 
14.  ชุดฝึกเคร่ืองวดัอุตสาหกรรม 1 12 
15.  ชุดฝึก PLC 1 12 

16.  ชุดสาธิตการท างานของเซนเซอร์ 1 12 

17.  ชุดสาธิตสัญญาณไฟจราจร 1 6 

18.  ชุดสาธิตเครน 1 3 

19.  ชุดสาธิตลิฟต ์4 ชั้น 1 3 

20.  ชุดสาธิตหมอ้แปลงไฟฟ้า 2 6 

21.  Portable Power Factor Meter 4 6 

22.  Portable Single Phase Wattmeter 2 6 

23.  AC Ampmeters 6 12 

24.  Sweep Function Generater 3 6 

25.  ชุดทดลองดิจิตอล 3 6 

26.  Digital Multimeter GDM-3914 6 12 

27.  Electronic Power Meter 2 6 

28.  ชุดเคร่ืองมือติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร 2 2 

29.  ชุดเคร่ืองมือติดตั้งไฟฟ้า 2 2 

30.  ตูโ้หลด 3 เฟส 24 ช่อง 7 7 

31.  Compound gauge   1 6 

32.  ป๊ัมสูญญากาศ 1 2 

33.  ชุดสาธิตเคร่ืองกลไฟฟ้า 1 6 

34.  ชุดปฏิบติัการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 2 6 

35.  Induction Phase Converter 1 6 
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ล าดับ รายการและคุณลกัษณะ 
จ านวนทีม่ี
ปัจจุบัน 

จ านวนทีค่าดว่า
จะเพยีงพอ 

36.  ชุดธิตเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 1 3 

37.  ชุดทดลองต่อขั้วมอเตอร์ 3 เฟส 1 3 

38.  ชุดทดลองต่อขั้วมอเตอร์ 1 เฟส 1 3 

39.  มอเตอร์ 3 เฟส   2 3 

40.  มอเตอร์ 1 เฟส   2 3 

41.  ชุดจ าลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 

42.  ชุดทดลอง PLC 4 6 

 
15.  ห้องสมุด 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มีส่ิงพิมพ์
เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   การควบคุมอตัโนมติั และท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  
แยกออกเป็นประเภทดงัน้ี  

           หนังสือ 
                ภาษาไทย               จ  านวน      1,416  เล่ม 
    ภาษาต่างประเทศ  จ  านวน         199  เล่ม 
           วารสาร 
                 ภาษาไทย              จ  านวน      173   เล่ม 
    ภาษาต่างประเทศ  จ  านวน         11  เล่ม 
           ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
                ฐานข้อมูลอ้างองิ(Reference Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีใหร้ายการอา้งอิงและ

สาระสังเขปของบทความหรือเอกสาร 
1. ซีดี–รอม ไดแ้ก่ Science Citation Index,  DAO,ERIC  จ านวน 17 เร่ือง 
2. ระบบออนไลน์  ไดแ้ก่  Proquest Digital dissertation 

                ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีให้รายละเอียดเอกสาร
ฉบบัเตม็ หนงัสือ วารสารและวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 

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 

                              ฐานข้อมูลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร (KPRU Library Database) ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีหอ้งสมุดสร้างข้ึนเอง และสืบคน้ดว้ย
คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ เช่น 

1. ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
2. ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

16.  งบประมาณ 
 

หมวดเงิน งบประมาณทีต้่องการ หมายเหตุ 

2549 2550 2551 2552 2553 
ค่าตอบแทน 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000  

ค่าใชส้อย 200,000 200,000 240,000 240,000 300,000 
ค่าวสัดุ 200,000 260,000 260,000 360,000 360,000 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 

รวม 700,000 760,000 900,000 1,000,000 760,000  
ค่าครุภณัฑ ์ - 1,800,000 1,800,000 500,000 500,000  
ค่าท่ีดิน - - - - - 
ค่าส่ิงก่อสร้าง - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 

รวม - 2,800,000 1,800,000 1,500,000 1,500,000 

รวมทั้งส้ิน 700,000 3,560,000 2,700,000 2,500,000 2,260,000  

 
 งบประมาณค่าใช้จ่ายเฉพาะงบด าเนินการในการผลิตบัณฑิต  ต่อคนต่อปี  ประมาณ  
35,000  บาท  ประกอบด้วย  ค่าว ัสดุฝึก  ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์   ค่าสอน  ค่าบริการศึกษา                
ค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  
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17.  หลกัสูตร 
โครงสร้างหลกัสูตร 
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้า มีระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลกัสูตร  

4   ปีการศึกษา   
มีจ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต   โดยมีสัดส่วนจ านวน

หน่วยกิต แยกตามหมวดวชิาและกลุ่มวชิา ดงัน้ี 
  

1.  หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป    34 หน่วยกติ 
 1.1   กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร    9 หน่วยกิต 
 1.2   กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์     8 หน่วยกิต 
 1.3   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     6 หน่วยกิต 
 1.4   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 
 1.5   กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ   2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ               90 หน่วยกติ 
         2.1 วชิาแกน                  33 หน่วยกติ 
  2.1.1  แกนบงัคบั   24 หน่วยกิต 
  2.1.2  แกนเลือก      9 หน่วยกิต 
         2.2   กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน   57 หน่วยกติ 
  2.2.1  เฉพาะดา้นบงัคบั   48 หน่วยกิต 
  2.2.2  เฉพาะดา้นเลือก     9 หน่วยกิต 
   
            3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี      6 หน่วยกติ 
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 1.  หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป จ านวน 34    หน่วยกิต   แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
 
 

 

1.1 วชิาภาษาและการส่ือสาร   จ านวน    9  หน่วยกิต 
1.2 วชิามนุษยศาสตร์   จ านวน      8 หน่วยกิต   
1.3 วชิาสังคมศาสตร์   จ านวน      6 หน่วยกิต   
1.4 วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน      9 หน่วยกิต   
1.5 วชิาพละศึกษาและนันทนาการ จ านวน      2 หน่วยกิต   

(ดังรายละเอยีดในภาคผนวก  ข ) 
 

 2.  หมวดวชิาเฉพาะด้าน  จ านวน  90 หน่วยกิต     ประกอบดว้ย 
 
 
 

 2.1 วชิาแกน  จ านวน  33  หน่วยกิต    
  2.1.1 แกนบงัคบั  24    หน่วยกิต     
  2.2.1  แกนเลือก     9  หน่วยกิต     
 
                                  แกนบังคับ   24    หน่วยกิต    มีรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
สอดคล้องกบั

วตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรที ่

5571101 เขียนแบบวศิวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-2-5) 2,4,5 

5571102 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
Basic Electrical Electronics 

3(2-2-5) 1,2,4 

5571103 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
Direct Current Circuits Analysis 

3(2-2-5) 1,2,4 

5571104 เคร่ืองมือวดัและการวดั 
Measurements and Instruments 

3(2-2-5) 1,2,4 

5571105 วศิวกรรมความปลอดภยั 
Safety  Engineering 

3(3-0-6) 2,4,5 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
สอดคล้องกบั

วตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรที ่

5572101 วสัดุวศิวกรรมไฟฟ้า 
Engineering Materials Electrical 

3(3-0-6) 2,4 

5572102 ภาษาองักฤษในการท างาน 
English  for   Work 

3(3-0-6) 2,4 

5572103 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั 
Power System Protection 

3(3-0-6) 2,3,4 

 

        แกนเลอืก   9 หน่วยกิต    มีรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
สอดคล้องกบั

วตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรที ่

5571106 วสัดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
Electrical Materials and Devices 

3(3-0-6) 2,3,4 

5571107 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
Alternating Current Circuits Analysis 

3(2-2-5) 1,2,4 

5572104 จิตวทิยาอุตสาหกรรมและการบริหารองคก์ร 
Industrial Psychology and Organization 
Management 

3(3-0-6) 2,4,6 

5572105 การจดัการและควบคุมคุณภาพการผลิต 
Manufacturing Management and Quality 
Control 

3(3-0-6) 2,3,4,5 

5572106 ลอจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 2,3,4,5 

5572107 แม่เหล็กไฟฟ้า   
Electromagnetic 

3(3-0-6) 1,2,4,5 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
สอดคล้องกบั

วตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรที ่

5572108 สถิติวศิวกรรม 
Engineering Statistics 

3(3-0-6) 1,2,4,5 

5572109 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 
Engineering Mathematics 

3(3-0-6) 1,2,4,5 

  
 2. 2   กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน     จ านวน     57   หน่วยกิตใหเ้ลือกตามกลุ่มวชิาท่ีเปิดสอน  

    

2.2.1  เฉพาะดา้นบงัคบั  48 หน่วยกิต   
2.2.2  เฉพาะดา้นเลือก    9  หน่วยกิต   

 
 

ใหเ้ลือกเรียนกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหน่ึงท่ีเปิดสอนดงัต่อไปน้ี 
 

1. กลุ่มวชิาไฟฟ้าก าลงั 
เฉพาะดา้นบงัคบั  48  หน่วยกิต  มีรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
สอดคล้องกบั

วตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรที ่

5573101 การสัมมนาในงานไฟฟ้า 
Seminar in Electrical Technology 

3(2-2-5) 2,4,5 

5573102 วศิวกรรมการส่องสวา่ง 
Illumination Engineering 

3(2-2-5) 1,2,4 

5573103 การติดตั้งภายในอาคารและนอกอาคาร 
Interior and Exterior Electrical  Installations 

3(2-2-5) 1,2,4 

5573104 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
Electrical Machines 

3(3-0-6) 1,2,4 

5573105 กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้าและความปลอดภยั 
Electrical Rules and Regulations and Safety 

3(3-0-6) 1,2,4 

5573106 ภาษาองักฤษส าหรับงานอุตสาหกรรม 
English  for  Industrial Work 

3(3-0-6) 2,4,5 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
สอดคล้องกบั

วตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรที ่

5573107 การเขียนแบบและออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 
Computerized Drawing and Design 

3(2-2-5) 1,2,4 

5573108 เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 
Industrial Electrical Technology 

3(3-0-6) 1,2,4 

5573109 การออกแบบและประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 
Electrical Design and Estimation 

3(2-2-5) 1,2,4 

5573110 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
Electrical Motor Control 

3(2-2-5) 2,3,4 

5574101 งานบริการไฟฟ้า 
Electrical Services 

3(0-6-3) 1,2,3,4 

5574601 โครงการพิเศษ 
Special Project 

6(0-12-6) 2,3,4,5 

5574602 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอุตสาหกรรม 
Skill Practice in Electrical Industries 

9(450) 1,2,3,4,5,6 

 
เฉพาะดา้นเลือก  9  หน่วยกิต  มีรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
สอดคล้องกบั

วตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรที ่

5573201 การจดัการอุตสาหกรรม  
Industrial Management 

3(3-0-6) 2,3,4 

5573202 การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
Energy Conservation in Factory 

3(3-0-6) 1,5,6 

5573203 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering Mathematics 

3(3-0-6) 1,2,4,5 

5573204 การวเิคราะห์วงจรข่าย 
 Network Analysis 

3(3-0-6) 1,2,4,5 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
สอดคล้องกบั

วตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรที ่

5573205 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Electrical and Electronics Drawing 

3(2-2-5) 1,2,4 

5573301 วงจรอิเล็กทรอนิกส์  
Electronics Circuits   

3(2-2-5) 1,2,4 

5573302 วงจรรวมเชิงเลขเบ้ืองตน้ 
Introduction to Digital Integrated 

3(2-2-5) 1,2,4 

5573303 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์    
Hydraulics  and  Pneumatics 

3(3-0-6) 1,2,4 

5573304 ไมโครโปรเซสเซอร์ 
Microprocessors 

3(2-2-5) 1,2,4 

5573305 การผลิตก าลงัไฟฟ้า 
Electrical Power Generation 

3(3-0-6) 1,2,4 

5573306 ระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ  
Refrigeration and Air Conditioning Systems 

3(2-2-5) 1,2,4 

5573307 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 
Engineering Electronics 

3(3-0-6) 1,2,4,5 

5573308 อุปกรณ์สารก่ึงตวัน าทางไฟฟ้าก าลงั 
Power Semiconductor Devices 

3(2-2-5) 1,2,4,5 

5573309 วศิวกรรมระบบควบคุม 
Control Systems Engineering 

3(3-0-6) 1,2,4 

5573310 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
Electrical Appliances 

3(3-0-6) 1,2,4 

5573311 โรงตน้ก าลงัและสถานียอ่ย 
Electric Power Plants and Substations 

3(3-0-6) 1,2,4 

5573312 โปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์ 
Programmable Controller 

3(2-2-5) 1,2,4 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
สอดคล้องกบั

วตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรที ่

5574301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming  

3(2-2-5) 1,2,4,5 

5574302 การออกแบบวงจรรวมเชิงตวัเลข 
Digital Integrated Circuit Design 

3(3-0-6) 1,2,4 

5574303 เซ็นเซอร์และทรานดิวเซอร์ 
Sensors and Transducers 

3(2-2-5) 1,2,4 

5574304 การออกแบบวงจรพลัส์และสวติช่ิง 
Pulse and Switching Circuit Design 

3(2-2-5) 1,2,4 

 
 3. หมวดวชิาเลอืกเสรี     จ านวน   6  หน่วยกิต 

 

ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาใดๆ ก็ไดใ้นหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน  
โดยไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 
ในเกณฑก์ารส าเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิาน้ี 
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17.1  แผนการศึกษา 
        17.1.1 แผนการศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  4  ปี 

 

ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ หมายเหตุ 
1511001 จริยธรรมกบัมนุษย ์

Ethics and Human Being  
2(2-0-4)  

2561001 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 
Introduction to Law  

2(2-0-4)  

1551001 องักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
Communicative English  1 

2(2-0-4)  

4121002 คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน 
Computer and Application  

3(2-2-5)  

5571101 เขียนแบบวศิวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-2-5) แกนบงัคบั 

5571102 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
Basic Electrical Electronics 

3(2-2-5) แกนบงัคบั 

5571103 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
Direct Current Circuits Analysis  

3(2-2-5) แกนบงัคบั 

รวม 18  
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ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ หมายเหตุ 
3591001 เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั 

Economy in Everyday Life  
2(2-0-4)  

1001003 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 
Human Behavior and Self Development  

2(2-0-4)  

1551002 องักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
Communicative English  2 

2(2-0-4)  

4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Fundamental Mathematics  

2(2-0-4)  

5571104 เคร่ืองมือวดัและการวดั  
Measurements and Instruments 

3(2-2-5) แกนบงัคบั 

5571105 วศิวกรรมความปลอดภยั 
Safety  Engineering 

3(3-0-6) แกนบงัคบั 

5571107 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
Alternating Current Circuits Analysis 

3(2-2-5) แกนเลือก 

รวม 17  

 
 
 

ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่1  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ หมายเหตุ 
4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา 

Science and Technology For Development  
2(2-0-4)  

1551005 ภาษาองักฤษปฏิบติัการ 
Operational English 

2(1-2-3)  

1631002 สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ 
Information for Study Skill and Research  

2(2-0-4)  

4081001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ 
Sports  and  Recreation for Well-Being  

2(1-2-3)  

5572101 วสัดุวศิวกรรมไฟฟ้า 
Engineering Materials Electrical 

3(3-0-6) แกนบงัคบั 
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ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่1  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ หมายเหตุ 
5572102 ภาษาองักฤษในการท างาน 

English  for  Work 
3(3-0-6) แกนบงัคบั 

5572109 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 
Engineering Mathematics 

3(3-0-6) แกนเลือก 

รวม 17  

 
 
 

ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ หมายเหตุ 
4091002 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 

Mathematics  in  Everyday  Life  
2(1-2-3)  

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation  

2(2-0-4)  

1541002 ทกัษะการส่งสารภาษาไทย 
Thai Information  productive Skills  

3(2-2-5)  

3541001 การเป็นผูป้ระกอบการ 
Entrepreneur  

2(2-0-4)  

5572103 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั 
Power System Protection 

3(3-0-6) แกนบงัคบั 

5572104 จิตวทิยาอุตสาหกรรมและการบริหารองคก์ร 
Industrial  Psychology and Organization Management 

3(3-0-6) แกนเลือก 

5572105 การจดัการและควบคุมคุณภาพการผลิต 
Manufacturing Management and Quality Control 

3(3-0-6) เลือกเสรี 

รวม 18  
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ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ หมายเหตุ 
5573101 การสัมมนาในงานไฟฟ้า 

Seminar in Electrical Technology 
3(2-2-5) เอกบงัคบั 

5573102 วศิวกรรมการส่องสวา่ง 
Illumination Engineering 

3(2-2-5) เอกบงัคบั 

5573103 การติดตั้งภายในอาคารและนอกอาคาร 
Interior and Exterior Electrical  Installations 

3(2-2-5) เอกบงัคบั 

5573104 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
Electrical Machines 

3(3-0-6) เอกบงัคบั 

5575105 กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้าและความปลอดภยั 
Electrical Rules and Regulations and Safety 

3(3-0-6) เอกบงัคบั 

5573306 ระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ  
Refrigeration and Air Conditioning Systems 

3(2-2-5) เอกเลือก 

รวม 18  

 

ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ หมายเหตุ 
5573106 ภาษาองักฤษส าหรับงานอุตสาหกรรม 

English  for  Industrial Work 
3(3-0-6) เอกบงัคบั 

5573107 การเขียนแบบและออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 
Computerized Drawing and Design 

3(2-2-5) เอกบงัคบั 

5573108 เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 
Industrial Electrical Technology 

3(3-0-6) เอกบงัคบั 

5573109 การออกแบบและประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 
Electrical Design and Estimation 

3(2-2-5) เอกบงัคบั 

5573110 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
Electrical Motor Control 

3(2-2-5) เอกบงัคบั 

5573301 วงจรอิเล็กทรอนิกส์  
Electronics Circuits   

3(2-2-5) เอกเลือก 

รวม 18  
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ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ หมายเหตุ 
5573304 ไมโครโปรเซสเซอร์ 

Microprocessors 
3(2-2-5) เอกเลือก 

5573312 โปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์ 
Programmable Controller 

3(2-2-5) เลือกเสรี 

5574101 งานบริการไฟฟ้า 
Electrical Services 

3(0-6-3) เอกบงัคบั 

5574601 โครงการพิเศษ 
Special Project 

6(0-12-6) เอกบงัคบั 

รวม 15  

 
 
 

ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ หมายเหตุ 
5574602 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอุตสาหกรรม 

Skill Practice in Electrical Industries 
9(450) เอกบงัคบั 

รวม 9  
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17.1.2   ค าอธิบายรายวชิา 
ค าอธิบายรายวชิาหมวดเฉพาะด้าน            จ านวน     90 หน่วยกิต  
 

5571101 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-2-5) 

 Engineering Drawing 

  ศึกษาหลกัการเขียนแบบทางวศิวกรรม  ตามมาตรฐานสากลในระบบอเมริกนั 
 และระบบยโุรป  

การเขียนแบบรูปภาพ  การเขียนภาพฉาย  การเขียนภาพตดั  การเขียนแบบ 
เกลียวและอุปกรณ์ยึดตรึง  การก าหนดขนาดของงานในลกัษณะต่างๆ เช่น งาน
ส่วนประกอบ และความหยาบผิว เป็นต้น การเขียนแบบช้ินงานอย่างง่ายท่ีมี ช้ิน
ส่วนประกอบไม่เกิน 5   ช้ิน 

 
5571102 ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส์พืน้ฐาน 3(2-2-5) 
  Basic Electrical Electronics 

ศึกษาความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของสสาร ทฤษฎีของอะตอม ทฤษฎีอิเล็กตรอน   
ประจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ความรู้พื้นฐานทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้  อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกฎ
ต่างๆ ทางไฟฟ้า 

การน าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปใชง้านในดา้นต่างๆ 
 

5571103  การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 3(1-3-0)  

  Direct Current Circuits Analysis 

 ศึกษาในเร่ืองของ กฎของโอห์ม  วงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ  วงจรแบ่งแรงดัน   
ไฟฟ้า   วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า    เซลลไ์ฟฟ้า     กฎของเคอร์ซอฟฟ์     เมชเคอร์เรน  โนด
โวลท์เตจ ทฤษฎีของเธวินิน นอร์ตนั  การหาค่าความตา้นทานท่ีต่อแบบเดลตา้ และ
แบบสตาร์ วงจรบริดจ ์

ปฏิบติัเก่ียวกบักฎของโอห์ม ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้า วงจรความตา้นทาน
แบบต่างๆ วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า วงจรแบ่งแรงดนัไฟฟ้า กฎของเคอร์ซอฟฟ์  เมช
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เคอร์เรน  โนดโวลท์เตจ ทฤษฎีของเธวินิน นอร์ตนั  การหาค่าความตา้นทานท่ีต่อ
แบบเดลตา้ และแบบสตาร์ วงจรบริดจ ์

 

5571104 เคร่ืองมือวดั และการวดั 3(2-2-5) 
  Measurements and Instruments 

ศึกษาในเร่ืองหน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัมาตรฐาน หลกัการ โครงสร้าง และ
การท างานของเคร่ืองวดัทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ และการใช้งานท่ี
ถูกตอ้งในงานอุตสาหกรรม   ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

ปฏิบติัการวดัค่าไฟฟ้า โดยใชเ้คร่ืองมือวดัชนิดต่างๆ 
 
5571105 วศิวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

Safety Engineering 
ศึกษาประวติัและความเป็นมา ความหมายและความส าคญัของการป้องกนั

อุบติัเหตุ  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภยัในการท างานทฤษฏีต่างๆ  ของ
อุบัติเหตุ  ความสูญเสียใน  ด้านต่างๆ  หลักการทางวิศวกรรมเพื่อการป้องกัน
อุบติัเหตุ  การจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงงาน  การวางแผนและมาตรการเก่ียวกบั
ความปลอดภยั  หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้  การ
วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภยั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการบริการและวางแผน
ดา้ยความปลอดภยั  การเคล่ือนยา้ยและการเก็บรักษาวสัดุ 

 
5571106 วสัดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Electrical Materials and Devices 
 ศึกษาชนิด ขนาดของสายไฟฟ้าและสายเคเบิลแบบต่างๆ สวิตซ์ ฟิวส์เซอร์ 
เบรกเกอร์  เตา้เสียบ สวิตส์เกียร์แบบต่างๆ หลอดก าเนิดแสงแบบต่างๆ หลอดมีไส้ 
หลอดแสงนวลหลอดบรรจุก๊าซ การให้แสงสว่าง การค านวณเก่ียวกบัแสงและสาย
ตามมาตรฐานควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้ งไฟฟ้า โดยคณะกรรมการสาขา
วศิวกรรมไฟฟ้าปฏิบติัการประกอบวงจรไฟฟ้าบนแผงประลองแบบต่างๆ ของวงจรต่างๆ 
แผงสวติส์และเคร่ืองมือป้องกนัวงจรไฟฟ้า 
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5571107 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั     3(2-2-5)       
  Alternating Current Circuits Analysis  

ศึกษาเก่ียวกบัจ านวนเชิงซ้อน   การเกิดไฟฟ้ากระแสสลบั  เฟสและเฟสเซอร์
ไดอะแกรม  วงจรท่ีประกอบดว้ยค่า ตวัตา้นทาน- ตวัเหน่ียวน า- ตวัเก็บประจุ วงจร
อนุกรม วงจรขนาน วงจรรีโซแนนท์ ก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบัและการแกเ้พาเวอร์
แฟคเตอร์   

ปฏิบติัการเก่ียวกบัการทดลองใบงานต่างๆในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั การวดั
รูปคล่ืนการเกิดไฟฟ้ากระแสสลบั เพาเวอร์แฟคเตอร์ 

 
5572101 วศิวกรรมวสัดุไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  Engineering Materials Electrical 

ศึกษาความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของของแข็ง การหาลกัษณะโครงสร้างของวสัดุ   
การเตรียมวสัดุ  คุณสมบติัเชิงกล  คุณสมบติัทางความร้อน  ไฟฟ้า  แม่เหล็กและ
ความน าไฟฟ้ายวดยิง่ของวสัดุ 

 
5572102     ภาษาองักฤษในการท างาน 3(3-0-6) 

 English for Work 
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื ่อการท างานในชีวิตประจ าวนั เช่น 

การเขียนประวติัส่วนตวัอย่างย่อ  การเขียนจดหมายสมคัรเรียนต่อ  จดหมายสมคัรงาน  
การบันทึกข้อความ  การเขียนรายงาน  การอ่านคู่มือ  ตลอดจนบทความต่างๆ 
รวมทั้ งการฝึกการสัมภาษณ์  การสนทนาในระบบการท างาน และการน าเสนอ
ผลงานต่อท่ีประชุม  

 
5572103 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั 3(3-0-6) 

Power System Protection 
ศึกษาปัญหาทัว่ไปใน ระบบไฟฟ้าท่ีใชช้นิดของฟอลท ์ระบบการป้องกนัเม่ือ

ลดัวงจร อุปกรณ์การป้องกนั  การค านวณหาค่าต่างๆ ในระบบป้องกนัแรงดนัเกิน  
กระแสวิง่ไหลลงดิน และลดัวงจร 
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5572104   จิตวทิยาอุตสาหกรรมและการบริหารองค์กร 3(3-0-6) 
 Industrial Psychology and Organization Management 

ศึกษาประวติัความหมายและพฒันาการของจิตวิทยาอุตสาหกรรม  และการ
บริหารองค์การ  การบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ  การศึกษาความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลในการท างานการจูงใจให้คนท างาน  การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฏีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจูงใจ  บทบาทของผูบ้ริหารในการลดอุบติัเหตุ  มนุษยสัมพนัธ์ใน
การท างาน ขวญัก าลงัใจทศันคติและความพึงพอใจในการท างาน การติดต่อส่ือสาร 
และประสิทธิภาพขององคก์าร การวิเคราะห์ การวิจยัสั่งการ การบริหารงานอุตสาหกรรม 
เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มในผลิตภณัฑ์  การให้ค  าปรึกษา  การบริหาร  ลอจิสติกส์ การ
ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร  การบ ารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์  กลยุทธ์ในการ
บริหารองคก์ารใหมี้คุณภาพ   

 
5572105   การจัดการและควบคุมคุณภาพการผลติ 3(3-0-6) 
  Manufacturing Management and Quality Control 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของการบริหารคุณภาพ  บทบาทของการบริหาร
คุณภาพกบังานไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลกัการและวิธีในการบริหารคุณภาพ  ระบบ
การบริหารคุณภาพ  ไอเอสโอ   คิวเอส  ทีคิวเอ็มและอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญั วิธีการ
รับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

 
5572106   ลอจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่ 3(1-2-3) 
   Logistics and Supply Chain Management 

ศึกษาความหมายและวิวฒันาการของลอจิสติกส์และ ห่วงโซ่อุปทาน และ
การกระจายสินคา้ หลกัการบริหารการกระจายสินคา้ไปสู่ลอจิสติกส์ระบบศูนย์
ขนส่งส้ินคา้  กิจกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีมีผลต่อการบริหารลอจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน ห่วงวิกฤติกบัการบริหารคุณภาพของผลผลิต การบริหารคุณภาพ
ของผลผลิต  การบริหารอุปสงคร์ะบบอตัโนมติัในศูนยข์นส่งสินคา้  กรณีศึกษาใน
การน าลอจิสติกส์ไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดปัญหาในระบบต่างๆ โดย
น าลอจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานไปแกไ้ขปัญหา 
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5572107    แม่เหลก็ไฟฟ้า 3(3-0-6) 
Electromagnetic  

ทบทวนการวิเคราะห์เวกเตอร์  กฎของคูลอมป์และความเขม้สนามไฟฟ้า  
ความหนาแน่น  ฟลักซ์ไฟฟ้า กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์ พลังงานและศกัย ์   
ไฟฟ้า ตวัน า ไดอิเล็กตริก และความจุไฟฟ้า สมการของปัวซ์ซองและของลาปลาซ 
สนามแม่เหล็กสถิต แรงกระท าในสนามแม่เหล็ก สารแม่เหล็กและความเหน่ียวน า
สนามท่ีเปล่ียนแปลงกบัเวลาและสมการของแมกซเวลล ์

 

 5572108   สถิติวศิวกรรม       3(3-0-6) 
  Engineering Statistics 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติดา้นอุตสาหกรรม การ
รวบรวมและการน าเสนอขอ้มูล ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ การแจกแจงความน่าจะเป็น 
การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรเชิงสุ่ม และการแจกแจงตวัแปรเชิงสุ่ม การประมาณค่า 
พารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐาน  แจกแจงแบบปกติ ทวินาม         
ไฮเปอร์จีโอเมตริก ปัวส์ซอง แกมม่า ไควสแควร์ การแปลงค่าตวัแปรและโมเมนต ์
การวิเคราะห์การถดถอยและสหพนัธ์เชิงเส้น อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การใชส้ถิติในการพยากรณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 

5572109   คณติศาสตร์วศิวกรรม       3(3-0-6) 
  Engineering Mathematics 

ศึกษาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  ฟังก์ชั่นมาตรฐาน  เรขาคณิตของเส้น 
และระนาบ สมการเชิงเส้น พีชคณิตของเวกเตอร์ พีชคณิตของเมตริกซ์  ตวัเลข
เชิงซ้อน  ล าดับและอนุกรม  ลิมิตของฟังก์ชั่น  ฟังก์ชั่นของตวัแปรจ านวนจริง  
อนุพนัธ์และวิธีการหาอนุพนัธ์  การอินติเกรตและวิธีการหาอินติเกรต ทั้งโดยวิธี
วเิคราะห์ และวธีิเชิงตวัเลข 
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5573101   การสัมมนาเทคโนโลยไีฟฟ้า 3(2-2-5) 
Seminar in Electrical Technology  

ศึกษารูปแบบของการสัมมนา  ศึกษาปัญหาต่างๆและแนวทางในการพฒันา
เก่ียวกับงานเทคโนโลยีไฟฟ้า  เพื่อน าไปสู่การสร้างงานและโครงการ ศึกษา
หลักการและวิธีการของการน าเสนอผลงาน การเขียนงานและสรุปผล การ
ประมาณค่าใชจ่้าย  วสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

ฝึกปฏิบติัการจดัสัมมนาและการน าเสนอผลงานในงานไฟฟ้า 
 
5573102  วศิวกรรมการส่องสว่าง 3(3-0-6) 
  Illumination Engineering 

ศึกษาพฤติกรรมของแสง  การก าเนิดแสง  กฎการส่องสวา่ง  การวดัการส่อง
สว่าง  แหล่งก าเนิดแสงและองค์ประกอบ หลอดไฟฟ้าท่ีใช้แสงสว่างชนิดต่างๆ 
การเลือกใชง้าน   ชนิดและหนา้ท่ีของดวงโคม ค านวณและออกแบบในการติดตั้ง
หลอดไฟฟ้าภายในอาคารส าหรับท่ีอยู่อาศัยในร้านค้าธุรกิจต่างๆ  โรงงาน
อุตสาหกรรม   การค านวณและออกแบบติดตั้งระบบแสงสว่างภายในอาคาร 
ภายนอกอาคาร  สนามกีฬา ถนน  สะพาน   

 
5573103 การติดตั้งไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร 3(2-2-5) 
  Interior and Exterior Electrical Installations 

ศึกษาเก่ียวกับเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเดินสายภายในอาคาร 
เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ในการตรวจสอบ การค านวณสายแยกและสายประธาน  การ
วางแผนแบบสร้างตูส้วิทซ์บอร์ด ไดแ้ก่ เมนสวิตซ์บอร์ด สวิตซ์บอร์ดยอ่ย สวิตซ์
บอร์ดควบคุมอตัโนมติั ซ่ึงประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบป้องกนันิรภยั
แบบต่างๆ   

ปฏิบติัการเก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานติดตั้งไฟฟ้าภายในและ
นอกอาคาร  การเดินสายแบบต่างๆ  การติดตั้งเมนสวิตซ์บอร์ด  งานจ่ายโหลด  
การปักเสา  การยึดโยงเสา   การพาดสาย การดึงสาย การติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 
การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนั  การติดตั้งและควบคุมโคมไฟถนน การติดตั้งระบบสายดิน 
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5573104     เคร่ืองจักกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
Electrical Machines 

ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบ  หลักการท างานของหม้อแปลง  
ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์   
ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  รู้ช นิดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  
มอเตอร์ไฟฟ้า  คุณสมบติัของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า  สามารถ
ค านวณก าลงัการสูญเสียและวธีิการเร่ิมหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า 

 

5573105   กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้าและความปลอดภัย     3(3-0-6) 
  Electrical Rules and Regulations and Safety 

ศึกษากฎหมายแรงงาน  มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า  และมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ทางอุตสาหกรรม  พระราชบญัญติัวชิาชีพวศิวกรรม     

 
5573106     ภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 English for Industrial Work 
ศึกษาการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่ง

พฒันาและฝึกฝนทกัษะดา้นการอ่าน  การเขียน  การฟังและการพูดในกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานอุตสาหกรรม เช่น  การอ่านบทความ  ดา้นเทคนิค บนัทึกขอ้ความ  
คู่มือการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์  เคร่ืองจักร ผลิตภัณฑ์   ตามระบบมาตรฐาน          
อุตสาหกรรม  เขียนรายงานสั้นๆ  บรรยายและน าเสนอ 

 
5573107   การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 

 Computerized Drawing and Design 
ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบวงจรไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์     
ปฏิบติัใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ค  าสั่งเขียนภาพ การเขียนภาพประกอบ ภาพ

แยกช้ินส่วน 2  มิติ การออกแบบเขียนแบบภาพสาธิตช้ินส่วน 3 มิติ การสั่งพิมพ์
แบบดว้ยพล็อตเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์และโปรแกรมส าเร็จรูป  
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5573108    เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
Industrial Electrical Technology 

ทบทวนความรู้เบ้ืองตน้ทางฟิสิกส์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การวเิคราะห์
วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีต่างๆ แม่เหล็กไฟฟ้า และวงจรแปลงไฟฟ้าและการใช้งาน 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
ทั้งชนิดเฟสเดียวและหลายเฟส  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและการควบคุมเคร่ืองมือชนิด
ต่างๆ  ทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร 

 
5573109   การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า 3(2-2-5) 
    Electrical Design and Estimation 

ศึกษาเก่ียวกบัการออกแบบระบบไฟฟ้า วงจรมอเตอร์และออกแบบระบบ  
ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม  การคิดค่าแรงงานและการ
ประมาณราคาในการปฏิบติังาน 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม   การประมาณราคา และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

 

5573110   การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3(2-2-5) 
 Electrical Motor Control 

ศึกษาเก่ียวกบัอุปกรณ์ควบคุม ชนิดของการควบคุม การป้องกนัมอเตอร์  
ปฏิบติัเก่ียวกบัการเร่ิมเดินและหยุดเดิน การกลบัทางหมุน การต่อแบบ สตาร์

และเดลตา้  
 
5573201   การจัดการอุตสาหกรรม              3(3-0-6) 
  Industrial Management 

ศึกษาประเภทของสินค้าและบริการ  โครงสร้างและวิวฒันาการของการ
บริหารการผลิต  การบริหารอุตสาหกรรมและการควบคุมต้นทุนการผลิต  การ
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ระบบ  การเรียนรู้ทฤษฎีเก่ียวกับการจดัการโรงงาน    
สมยัใหม่  การพฒันาการจดัการอุตสาหกรรมโดยใช้   กลยุทธ์ระบบแบบทนัเวลา 
พอดี  การบริหารคุณภาพโดยรวม  การควบคุมคุณภาพและการรับประกนัคุณภาพ 
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5573202   การอนุรักษ์พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Energy Conservation in Factory 

การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลงังาน การประหยดัพลงังานในระบบ  
ไอน ้ า การสูญเสียพลังงานความร้อนในระบบการเผาไหม้ การใช้ฉนวนกัน        
ความร้อน  การประหยดัพลงังานในอากาศ  ระบบหมอ้แปลงไฟฟ้า และการจ่าย
กระแสไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การน าระบบความร้อนร่วมมาใช้ในโรงงาน   
อุตสาหกรรม 

 
5573203     คณติศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  Electrical Engineering Mathematics 

ศึกษาฟังก์ชัน่ของตวัแปรเชิงซ้อน  สมการอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึงประเภทต่างๆ   
สมการเชิงเส้นทุกอันดับ  ทั้ งวิธีใช้สมการช่วยและวิธีใช้ตัวด าเนินการและการ
ประยุกต์ผลเฉลยในรูปของอนุกรมอนนัต์ ฟังก์ชัน่เชิงฉาก  การแปลงลาปลาซและ
ผลประสาน  วิ ธี เชิ งตัว เลขในการแก้สมการอนุพัน ธ์ ย่อย  อ นุกรมฟู เรีย ร์  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการแปลงฟูเรียร์ และการแปลงลาปลาซ  การวเิคราะห์เมตริกซ์ 
การหาค าตอบของสมการคล่ืน สมการของการน าความร้อนและการแพร่การ
ประยกุตท์างวศิวกรรมไฟฟ้า 

 

5573204   การวเิคราะห์วงจรข่าย 3(3-0-6) 

  Network Analysis 
ศึกษาความรู้พื้นฐาน  นิยาม หน่วย วงจรตัวต้านทาน แหล่งก าเนิดพึ่ งพิง 

วิธีการวิเคราะห์วงจรข่าย องค์ประกอบสะสมพลังงาน วงจรท่ีมีค่าตัวต้านทาน                 
ตวัเหน่ียวน าและตวัเก็บประจุเพียงอย่างเด่ียว  วงจรอบัดับหน่ึง วงจรอนัดับสอง                                             
เพสเซอร์และการตุน้ไซนูซอยด ์ การวิเคราะห์อยูใ่นตวัไฟสลบั  ก าลงังานในสถานะ
อยูต่วัไฟสลบั  วงจรสามเฟส ความถ่ีเชิงซ้อนและฟังก์ชัน่ วงจรข่าย ผลตอบสนอง
ความถ่ี อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ 
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5573205   เขียนแบบไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

   Electrical and  Electronics Drawing 
ศึกษาสัญลกัษณ์ท่ีใชง้านทางไฟฟ้า ระบบเอสไอ แบบงานเดินสายไฟประกอบ

แสงสว่าง ระบบไฟฟ้าก าลงั งานเคร่ืองกล งานควบคุมระบบ วงจรสายเส้นเดียว แบบ
แสดงการท างาน  แบบงานจริง วงจรประกอบการติดตั้ง ศึกษาสัญลกัษณ์ของ
วสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แบบสากล บล๊อกไดอะแกรม  ซิงเกิลไลน์ 
ไดอะแกรม วงจรแบบต่างๆ  การแสดงส่วนต่างๆ  เฉพาะวงจร การบอกค่า การให้
ขนาดความเหมาะสม รายละเอียดการเขียนฟิคทรอเรียลไดอะแกรม  

ฝึกการเขียนแบบทางงานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟฟ้าก าลงั เขียนแบบ
งานควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า เขียนแบบวงจรสายเส้นเดียว แบบแสดงการท างาน 
แบบงานจริง วงจรประกอบการติดตั้ง การสเกตซ์แบบจากวงจรภายในเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแบบพร้ินและงานเขียนแบบวงจรอินทิเกรดแบบเพื่อ
ท าฟิล์มส าหรับซิลคส์กรีน  แบบเดินสายมากเส้น  การยอ่และการขยายแบบ 

 
5573301   วงจรอเิลก็ทรอนิกส์              3(2-2-5) 
  Electronics Circuit 

ศึกษาเก่ียวกบัการให้ไบอสั  การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณขนานเล็กเฟท  
วงจรขยาย  สัญญาณหลายภาค  วงจรขยายก าลงั  วงจรแปลรูปสัญญาณชนิดแอค
ตีฟมลัติเว็บเตอร์ บล็อคก้ิงออสซิลเลเตอร์ วงจรก าเนิดสัญญาณไทม์เบส  วิธีการ          
ซิงโครไนเซชั่นทรานซีสเตอร์ในงานความถ่ี สูงวงจรขยายก าลังแบบกว้าง  
วงจรขยายจูน  วงจรขยายดิฟเฟอเรนเซียล  วงจรออฟแอมป์ และลิเนียร์ไอซี  
ความหมายของดิจิตอล  ระบบเลขฐานสอง  ลอจิเกท  วงจรเข้าและถอดรหัส  
วงจรบวก-ลบ  วงจรเปรียบเทียบ วงจรสร้างพลัซ์ วงจรฟิคฟอค วงจรนบั  

ปฏิบัติการเก่ียวกับการวงจรไบอัส  วงจรขยายสัญญาณขนานเล็ก เฟท 
วงจรขยาย  สัญญาณหลายภาค  วงจรขยายก าลงั  วงจรแปลรูปสัญญาณชนิดแอคตีฟ      
มลัติเวบ็เตอร์ บล็อคก้ิงออสซิลเลเตอร์วงจรก าเนิดสัญญาณไทม์เบสวงจรขยายจูน  
วงจรขยายดิฟเฟอเรนเซียล  วงจรออฟแอป์และลิเนียร์ไอซีวงจรเขา้และถอดรหัส   
วงจรบวก-ลบ วงจรเปรียบเทียบ วงจรสร้างพลัซ์  วงจรฟิคฟอค วงจรนบั 
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5573302  วงจรเชิงเลขเบือ้งต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Digital Integrated 

ศึกษาเก่ียวกับระบบตวัเลข เลขฐาน 2  เลขฐาน 8  เลขฐาน 10  เลขฐาน 16  
การบวก ลบ คูณ หาร และการเปล่ียนแปลงเลขฐาน รหัสต่างๆ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เกตเบ้ืองตน้  หลกัการพีชคณิต  บูลีน ตารางตรรก  วงจรเกตเบ้ืองตน้ การออกแบบ  
วงจรลอจิกโดยใช้แนนเกทและนอร์เกท  การประยุกต์ใช้งานผงัคาร์โนห์  การ    
ออกแบบวงจรโดยใชผ้งัคาร์โนห์ 

ปฏิบติัเก่ียวกบัวงจรเขา้รหสั ถอดรหสั วงจรนบั การแสดงผลไดอะแกรมต่างๆ                 
การทดสอบวงจรต่างๆ ในงานดิจิตอล  

 
5573303 ไฮดรอลกิส์และนิวเมติกส์ 3(3-0-6) 
  Hydraulics and Pneumatics 

ศึกษาคุณสมบติัพื้นฐานของไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ การน าไปใชป้ระโยชน์ 
ศึกษาอุปกรณ์และการท างานของอุปกรณ์  วงจรการท างาน  การออกแบบวงจรและ
การควบคุม  การประยกุตใ์ชง้าน  

 
5573304   ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) 

 Microprocessors 
ศึกษาสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์  ค  าสั่งและ การเขียนโปรแกรม

แอสเซมบลี   ตารางเวลา  การประยกุตใ์ชง้าน   การเขียนโปรแกรมควบคุม          
ออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์    

ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัระบบการเช่ือมต่อวงจรของซีพียกูบัอุปกรณ์        
ภายนอก การใชก้ลุ่มค าสั่งต่างๆ การติดต่อกบัอุปกรณ์อินพุตและเอาทพ์ุต โปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี 

 
5573305   การผลติก าลงัไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  Electrical Power Generation 

ศึกษาแหล่งก าเนิดของไฟฟ้า   การเปล่ียนรูปพลงังานต่างๆ มาเป็นพลงังาน 
ไฟฟ้า ประเภทของโรงงานไฟฟ้า  หลกัการและการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  
หลกัการการท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้า   สถานีจ่ายไฟฟ้ายอ่ย  การส่งจ่ายพลงังาน
ไฟฟ้า   การตรวจสอบและบ ารุงรักษา 
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5573306  ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ   3(2-2-5) 
  Refrigeration and Air Conditioning Systems   

ศึกษาทฤษฎีความร้อน   ความร้อนกบัอุณหภูมิ    ความร้อนจ าเพาะ ความร้อน
แฝง การเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร  หลกัการส่งถ่ายความร้อน  หลกัการท า
ความเยน็  ระบบท าความเยน็  น ้ ายาเคร่ืองเย็น  อุปกรณ์ในการท าความเยน็  ระบบ 
ไฟฟ้าในเคร่ืองท าความเยน็  การค านวณราคาการปรับอากาศแบบต่างๆ การควบคุม
และบ ารุงรักษาเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ  

ปฏิบติัการเก่ียวกบัการ ติดตั้ง บ ารุงรักษา การตรวจซ่อม การประจุน ้ายา ใน
ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 

 
5573307   อเิลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม  3(3-0-6) 

Engineering Electronics 
ศึกษาความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   ลกัษณะคุณสมบติัของ

กระแสแรงดนั   วงจรแปลงกระแสสลบัเป็นวงจรกระแสตรง วงจรแปลงกระแสตรง 
เป็นกระแสสลบั  การให้ก าเนิดความถ่ี  การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในลกัษณะต่างๆ 

 
5573308   อุปกรณ์สารกึง่ตัวน าทางไฟฟ้าก าลงั   3(3-0-6) 

 Power Semiconductor Devices 
ศึกษาลกัษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัต่างๆ ไดโอดก าลงั เอสซีอาร์ 

ทรานซิสเตอร์สองหวัต่อก าลงั มอสเฟทก าลงั ไอจีบีที ลกัษณะของสารแม่เหล็กและ
แกนแม่เหล็กบางชนิด แกนหมอ้แปลงก าลงั แกนเฟอไรต ์  แกนผงเหล็กอดั เคร่ือง
แปลงผนั เคร่ืองแปลงผนักระแสสลบัเป็นกระแสตรง เคร่ืองผกผนั เคร่ืองแปลงผนั 
ไซโคล เคร่ืองเปล่ียนความถ่ี การขบัมอเตอร์ดว้ยสถานะของแขง็ การควบคุม
มอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า การควบคุมมอเตอร์ประสานเวลา 
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5573309  วศิวกรรมระบบควบคุม 3(3-0-6) 
 Control Systems Engineering 

ศึกษากระบวนการทางอุตสาหกรรมระบบควบคุม แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ การแปลงลาปลาซ ทรานสเฟอร์ฟังกช์ัน่ ผงัสัญญาณและกราฟสัญญาณ 
คุณสมบติัของกระบวนการ การควบคุมแบบป้อนกลบั เสถียรภาพของระบบควบคุม 
การเลือกและการปรับเคร่ืองควบคุม เส้นทางของระบบควบคุม การวเิคราะห์ผลการ
ตอบสนอง ความถ่ี การชดเชยระบบควบคุม การควบคุมกระบวนการ เวลาเฉล่ียและ
กระบวนการตอบสนองยอ้นกลบั ระบบควบคุมแบบหลายวงจร     การควบคุมแบบ
ป้อนล่วงหน้า การควบคุมสัดส่วนการไหล การควบคุมแบบปรับตวั การควบคุม
กระบวนการชนิดหลายตัวแปรเข้าและหลายตัวแปรออก  การควบคุมแบบแยก
ปฏิกิริยาภายใน 

 

5573310  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 3(2-2-5) 
          Electrical Appliances 

ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานความร้อน  
เปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นอ านาจแม่เหล็ก  การตรวจสอบหาขอ้บกพร่อง เคร่ืองใช ้
ไฟฟ้า  

ปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจเช็คและซ่อมแซมแกไ้ขเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทต่างๆ  
 
5573311  โรงต้นก าลังและสถานีย่อย 3(3-0-6) 
  Electric Power Plants and Substations 

ศึกษาเกี่ยวกบัการท านายโหลด  การเลือกชนิดของโรงจกัรและจ าหน่าย
หน่วยผลิต  โรงจกัรไฟฟ้าชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ ดีเซล ไอน ้ า กงัหัน ก๊าซและความร้อน
ร่วม นิวเคลียร์ พลังน ้ า  การออกแบบโรงจกัรไฟฟ้า การร่วมกันจ่ายโหลดของ       
โรงจกัรไฟฟ้าพลงัน ้ าและไอน ้ า  อุปกรณ์หลกัของโรงจกัร อุปกรณ์ควบคุมและ
การเชื่อมต่อโรงจกัร อุปกรณ์ป้องกนัโรงจกัร  เศรษฐศาสตร์ของโรงจักร       
พลงังานทดแทน 
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5573312    โปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์                       3(2-2-5) 
 Programmable Controller 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความหมาย  คุณสมบติั ประวติัความเป็นมา  ชนิด 
โครงสร้าง และส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  ภาษาท่ีใช ้ ค  าสั่ง
เก่ียวกบัโปรแกรม   การออกแบบระบบควบคุม การประยกุตใ์ชง้านเบ้ืองตน้ 

 

5574101     งานบริการด้านไฟฟ้า 2(0-4-2) 
 Electrical Services 

ปฏิบติัเก่ียวกบับริหารงานในศูนยบ์ริการงานไฟฟ้า  การจดัการ การรับงาน-
การส่งงาน   การประมาณราคา การเขียนบนัทึกเก่ียวกบังานซ่อมบ ารุงและรักษา   
การตรวจสอบหาสาเหตุขอ้บกพร่อง การซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เทคนิคการตรวจซ่อมการดดัแปลง การบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ   ตลอดจนงานบริการไฟฟ้าอ่ืนๆ 

 

5574301  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Programming 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียน
โปรแกรมดว้ยภาษาระดบัสูง ภาษาใดภาษาหน่ึง เน้นภาษาเบสิก  โดยศึกษาในเร่ือง
ค าสั่ง ตวัแปร ฟังก์ชั่นต่าง ๆ การเขียนโฟลวช์าร์ท และฝึกการเขียนโปรแกรมใน
ปัญหาต่าง ๆ เช่น การเรียงล าดับข้อมูล การหาข้อมูล ฯลฯ การเขียนโปรแกรม      
การจดัการ จนสามารถใชค้อมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนในระบบเดียวกนัได ้

ปฏิบติัการเก่ียวกบัการใช้ชุดค าสั่ง   การใช้ค  าสั่งเง่ือนไข การก าหนดขอ้มูล
แบบโครงสร้าง การส่งผ่านขอ้มูลระหว่างโปรแกรมย่อย การเช่ือมโยงและการท า
เป็นโปรแกรมส าเร็จ 

 

5574302   การออกแบบวงจรรวมเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 Digital Integrated Circuit Design 

ศึกษาเก่ียวกับระบบตวัเลขและรหัส  พีชคณิตบูลลีน   การ ออกแบบวงจร
ดิจิตอลคอมบิชันและซีเควนเชียน โดยการเลือกใช่ดิจิตอลไอซีมาสร้างวงจรอย่าง
ประหยดัการออกแบบวงจรเข้ารหัสและถอดรหัสแบบต่างๆ  การวิเคราะห์และ   
ออกแบบวงจรรวม วิเคราะห์และออกแบบวงจรล าดบั   โครงการตรรกะและการ
ประยกุตใ์ชง้าน 
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5574303   เซ็นเซอร์และทรานดิวเซอร์ 3(2-2-5) 
 Sensors and Transducers 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ การตรวจจบั
อุณหภูมิของเทอร์มีสเตอร์ อาร์ทีดี  คุณสมบติัทางสัญญาณรบกวนของทรานดิวเซอร์
แบบต่างๆ ,  การวิเคราะห์หลักการและข้อจ ากัดของทรานดิวเซอร์แบบต่างๆ   
ทรานดิวเซอร์ส าหรับต าแหน่ง,แสง,แรง,ความเร็ว,ความดนั,อุณหภุมิ เซ็นเซอร์ส าหรับ
ภาพ  2 มิติ, ภาพ 3 มิติ, การแตะต้องกับวตัถุ, การน าเซ็นเซอร์มาใช้งานในระบบ
ควบคุม 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้เซ็นเซอร์และทรานดิวเซอร์แบบต่างๆ การทดลองทราน 
ดิวเซอร์ส าหรับต าแหน่ง แสง, แรง, ความเร็ว, ความดนั, อุณหภุมิ เซ็นเซอร์ส าหรับ
ภาพ 2 มิติ, ภาพ 3 มิติ, การแตะต้องกบัวตัถุ และทดลองสัญญาณรบกวนของทราน    
ดิวเซอร์แบบต่างๆ 

 

5574304  การออกแบบวงจรพลัส์และสวติช่ิง   3(2-2-5) 
 Pulse and Switching Circuit Design 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสัญลกัษณ์แบบต่างๆ  ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณ
ต่างๆ   หลกัการอิเล็กทรอนิกส์สวิตช่ิง   หลกัการเวฟฟอร์ม  เยนเนอร์เรเตอร์ ทริกเก
อร่ิง  และ ซิงโครไนซ่ิง ศึกษาหลกัการและการท างานของวงจรพลัส์แบบต่างๆ   และ
การน าไปใชง้าน 

 

5574601   โครงการพเิศษ             6(0-12-6) 
 Special Project 

ศึกษาคน้ควา้ทดลองทางทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัปัญหาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 
และเร่ืองท่ีสนใจ เพื่อสร้างช้ินงานตามหวัขอ้ท่ีไดศึ้กษาตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

 
5574602   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพไฟฟ้าอุสาหกรรม 9(450) 

Skill Practice in Electrical Industries  
ให้นักศึกษาได้ออกฝึกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

สัมพนัธ์กับแขนงวิชาท่ีศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง     
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรมวชิา 
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18.  การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
 มีการก าหนดแนวทางและระบบการบริหารหลกัสูตรเพื่อการประกนัคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  พุทธศกัราช  2548 ใน 4 ประเด็น 

18.1 การบริหารหลกัสูตร 
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
18.3 การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 
18.4  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สังคม  และหรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  

 
18.1 การบริหารหลกัสูตร  
      1)   จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร โดยคณะกรรมการสาขาวิชาประชุมจัด       

แผนการเรียนตลอดหลกัสูตร 

        2)   ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนศึกษาหลกัสูตรแลว้น าไปสู่การสอนดงัน้ี   
  ก)  ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  ข)  เน้ือหา 
  ค)  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
  ง)  ส่ือประกอบการเรียนการสอน 
  จ)  วธีิการวดัและประเมินผล 
  ฉ)  ค าอธิบายรายวชิา 
       3) จดัการบริหารงานวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาและปฏิบติัตามนโยบาย 

      4) มีคณะกรรมการบริหารประชุมพิจารณาจดัอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวิชาตามความ
เหมาะสมโดยเนน้ความรู้ความสามารถท่ีตรงตามสาขาและความถนดั และใหเ้ป็นการสอนแบบทีม 

               5)  อาจารยผ์ูส้อนตอ้งจดัท าแผนการสอนในแต่ละรายวชิาให้ครอบคลุมเน้ือหา ก าหนด
แนวปฏิบติัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหช้ดัเจนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัและเนน้กระบวน 
การเรียนรู้ โดยใชว้ิธีการเรียนท่ีหลากหลายเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม ในการเรียนและพฒันา
ทักษะในการคิด ตลอดจนการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา สอนให้ครบตามเน้ือหา ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยปีระกอบการสอนอยา่งเหมาะสมและช้ีแนะแหล่งใหบ้ริการ 

6)  ในรายวิชาท่ีมีปฏิบติัการ อาจารยผ์ูส้อนจะต้องจดัท าคู่มือปฏิบติัการทุกรายวิชา      
ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะปฏิบติั ทุกรายวชิา  
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7)   มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษาเพื่อน าผลมาใช้ในการพฒันา 
การเรียนการสอน 

 8)  มีการพฒันาศกัยภาพทางวชิาการใหท้ าหนา้ท่ีผลิตบณัฑิตไดดี้โดยจดัเตรียม 

โครงการท่ีสอดรับหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่1  การบริหารงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตบณัฑิตในดา้นวชิาการ 

ล าดับที ่ กจิกรรม ผลส าเร็จ ระยะเวลา 

1 เสริมสร้างศกัยภาพอาจารย ์
1.1 อบรม สัมมนา 
1.2  ศึกษาต่อ 
1.3  พฒันาส่ือการสอน 
1.4  สนบัสนุนการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน 
1.5  การสร้างผลงานทางวชิาการ 

อาจารยมี์ศกัยภาพ  ดา้นการ
สอนสูงข้ึน 

ตลอดปี
การศึกษา 

2 พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 
2.1 โครงการอบรมภาษาองักฤษ 
2.2 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 
2.3 โครงการบริการวชิาการแก่
สังคม 
2.4 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

นกัศึกษามีทกัษะดา้นภาษา  
คอมพิวเตอร์  และทกัษะทาง
วชิาชีพ 

นศ. ชั้นปีที  2,3 
และ 4 

3 จดัระบบงานภาคสนามและ
ปฏิบติัการ 

ใหมี้การออกหน่วยบริการ
งานซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ตลอดปี
การศึกษา 

4 จดัวสัดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

มีความพร้อมในการจดัการ
เรียนภาคปฏิบติัไดเ้หมาะสม 

ตลอดปี
การศึกษา 

5 จดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบั
การเรียนการสอน 

มีความพร้อมในการจดัการ
เรียนภาคปฏิบติัไดเ้หมาะสม 

ตลอดปี
การศึกษา 
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           9) นกัศึกษาตอ้งเผยแพร่ผลงานคน้ควา้ในสาขาวชิาเอกสู่ทอ้งถ่ิน  

10) จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลกัษณะ  
และบุคลิกภาพของนกัศึกษา ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่2     การจดักิจกรรมเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตในดา้นคุณธรรม  จริยธรรม คุณลกัษณะและ 
บุคลิกภาพของนกัศึกษา 

ล าดับที ่ กจิกรรม ผลส าเร็จ ระยะเวลา 

1 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา นกัศึกษามีความรู้  ความสามารถ
ในการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบั
การเรียนในระดบัอุดมศึกษา 

เดือนมิถุนายน 

2 โครงการพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษา 

ประกอบดว้ย 

2.1 2.1 โครงการอบรมมารยาทไทย 
2.2 2.2  โครงการอบรมมารยาทสังคม 
2.3 2.3  โครงอบรมศิลปะการพดู 
2.4 2.4   การแข่งขนักีฬาภายใน

โปรแกรม ในคณะและระหวา่งคณะ 
2.5 2.5  โครงการส่งเสริมคุณลกัษณะ

บณัฑิตเทคโนโลยไีฟฟ้า 

นกัศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี  

 

นศ.  ชั้นปีท่ี  1 

นศ.  ชั้นปีท่ี  2 

นศ.  ชั้นปีท่ี  3 

ทุกปี 

ตลอด 4 ปี 

3 โครงการปัจฉิมนิเทศ นกัศึกษาทราบแหล่งงาน  และ
เทคนิคการสมคัรงาน 

นศ.  ชั้นปีท่ี  4 

   
11) มีกิจกรรมสัมพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่า และศิษยปั์จจุบนั 
12)  มีกิจกรรมชมรมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้า 
13) มีการจดันิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาด้าน

เทคโนโลยไีฟฟ้า อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เช่น ร่วมงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นตน้ 
14) จดัท าและด าเนินการสอบประมวลผล (exit examination) ส าหรับวชิาเอกของ

โปรแกรมวชิา 
15) ด าเนินการการประกนัคุณภาพภายใน ตามขอ้ก าหนดของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
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16) ติดตามผล  ประเมินผลและประมวลคุณภาพบัณ ฑิตและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

17) ด าเนินการประเมินหลกัสูตรเม่ือผลิตบณัฑิตไดก่ึ้งและครบหลกัสูตร และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
        1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มีความต้องการบุคลากรเพื่อสร้างเสริมศกัยภาพ ดัง
แสดงในตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่3   ความตอ้งการอตัราก าลงัดา้นอาจารย ์(เฉพาะท่ีจบตรงสาขา) 

วุฒิ 

จ านวนทีม่ีอยู่ จ านวนทีต้่องการเพิม่ 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 

ปริญญา ตรี 3 3 0 0 0 0 

ปริญญาโท 3 3 1 2 1 1 

ปริญญาเอก 0 1 1 0 1 0 

รวม 6 6 2 2 2 1 

 

ตารางที่ 4  ความตอ้งการอตัราก าลงับุคลากรสายสนบัสนุนการสอน(ขา้ราชการ  พนกังาน  เจา้หนา้ท่ี) 

ต าแหน่ง/
ประเภท 

จ านวนทีม่ีอยู่ จ านวนทีต้่องการเพิม่ จ านวนรวม(ถ้าเพิม่ได้ตามทีข่อ) 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 2553 

พนกังาน
หอ้งปฏิบติัการ 

1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 

เจา้หนา้ท่ี
ส านกังาน 

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

ผูช่้วยสอน 0 0 0 2 2 2 0 1 2 2 
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      2)  ได้มีการพฒันาห้องสมุดเฉพาะวิชาการเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อสนองความใฝ่ศึกษา
ใหแ้ก่นกัศึกษา  
       3)  ได้จดัเตรียมเครือข่ายการสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบ IT ให้แก่คณาจารย์และ
นกัศึกษา  
       4)  ไดจ้ดัห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ให้พร้อมแก่การจดัการเรียนการสอนใน 1 วิชาเอก 
ของสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า โดยใชแ้บบสมประโยชน์และสอดคลอ้งกบังบประมาณ การจดัการ
เรียนการสอน 
 

    18.3  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา      
     จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาใหก้บันกัศึกษาทุกชั้นปี  เพื่อใหค้  าปรึกษาในดา้นต่างๆ  เช่น  
หลกัสูตร  การลงทะเบียน  การกูย้มืทุนการศึกษา  การเรียน  ปัญหาทัว่ๆ  ไป  ตลอดจนพฤติกรรม
ของนกัศึกษา เป็นตน้ 

 

18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
          1.  ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพฒันาหรือปรับปรุง 
หลกัสูตรทุกคร้ัง 
          2.  ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี เพื่อน ามาปรับ
เป้าหมายการผลิตบณัฑิต 
          3.  ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุก 2 ปี 
         4.  ส ารวจภาวะการมีงานท าของบณัฑิตทุก ๆ ปี 
 
19.  การพฒันาหลกัสูตร 

19.1 การพฒันาหลกัสูตร 
         ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้กระบวนการดงัน้ี 
          1.  มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีมาจากผูเ้ก่ียวขอ้ง มีคุณวฒิุตรงตามสาขาและ/
หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
          2.  มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร 
          3.  มีการวพิากษก์ารจดัท าหลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
          4.  มีรายงานกระบวนการพฒันาหลกัสูตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ร่างหลกัสูตร 
           5.  มีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรรายวชิาทุก ๆ ปี 
          6.  มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรสาขาวชิา ทุก ๆ 5 ปี 
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19.2 การประเมินหลกัสูตร 
         ก าหนดแนวทางการประเมินหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
          1.  ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนโดยผูเ้รียนทุกภาคการศึกษา และประเมิน
โดยผูส้อนปีละคร้ัง 
          2.  ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา (Performance Evaluation)  
ภายหลงัส าเร็จการศึกษา ทุก 4 ปี 
         3.  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา (Impact 
Evaluation) ภายหลงัส าเร็จการศึกษา ทุก 4 ปี 
          4.  มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ 4 ปี 

 
ดัชนีช้ีวดัคุณภาพบัณฑิต   มีดงัต่อไปน้ี 
1.  ผา่นเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาในระดบัคะแนน 2.00 ประมาณ 90% ของจ านวน

นกัศึกษาทั้งหมดในแต่ละรุ่น 
2. เขา้ร่วมและผา่นการฝึกทกัษะในการจดักิจกรรมการอบรมตามกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

อยา่งนอ้ย 80%  ของจ านวนคร้ังท่ีจดักิจกรรมตลอดหลกัสูตร 
3.  เขา้ร่วมใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม และร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานอยา่งนอ้ย 80%ของ

จ านวนคร้ังท่ีจดัตลอดหลกัสูตร 
              4. บณัฑิตท่ีจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ มีงานท า หรือศึกษาต่อไดไ้ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
              5. บณัฑิตท่ีมีงานท าไดรั้บการประเมินความพึงพอใจในการท างานในระดบัเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 
3.00 จากระดบั 5.00 
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