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ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

 
 

จุดประสงค 
 

 ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธศักราช  2546     ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟากําลังสามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนคิ  ผูควบคุมงาน  ผูชวยวิศวกร
หรือประกอบอาชีพสวนตวัมีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพชางไฟฟาใหเกิดความเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพชางไฟฟาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะห   แกปญหา    สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
ไฟฟากําลัง 

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม
และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ 

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาไฟฟากําลัง 
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มาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
 

1. ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพและเขยีนโปรแกรม 
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา 
4. จัดการ ควบคมุ และพัฒนาคุณภาพงาน 
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค 
6. เขียนแบบไฟฟา 
7. วิเคราะหวงจรไฟฟา 
8. ทดสอบเครื่องกลไฟฟา 
9. ควบคุมงานไฟฟา 
10. ออกแบบและติดตั้งไฟฟา 
11. ซอม สรางอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
12. ควบคุมอุปกรณขับเคลื่อนดวยระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 

สาขางานเครื่องกลไฟฟา 
13. ทดสอบและวิเคราะหเครื่องกลไฟฟา 
14. ติดตั้งเครื่องกลไฟฟา 
15. ควบคุมเครื่องกลไฟฟา 
16. ซอมและบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา 

สาขางานติดตัง้ไฟฟา 
13. ออกแบบระบบไฟฟา 
14. ติดตั้งระบบไฟฟา 
15. บริการระบบไฟฟา 

สาขางานเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 
13. ออกแบบเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 
14. ติดตั้งเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 
15. ซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 

สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
13. ตรวจสอบปรับตั้งเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและเครื่องควบคุมกระบวนการ 
14. ติดตั้งตรวจซอมอุปกรณในงานอุตสาหกรรมวัดและควบคุม 
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สาขางานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 
13. ควบคุมและซอมบํารุงระบบไฟฟาในอาคารขนาดใหญ 
14. ควบคุมและซอมบํารุงเครื่องใชประจําในอาคารขนาดใหญ 
15. ตรวจสอบควบคุมระบบความปลอดภัยในอาคารขนาดใหญ 

สาขางานชางบํารุงรักษาระบบจําหนายและอุปกรณไฟฟา 
13. ซอมบํารุงระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย 
14. ซอมบํารุงปมและมอเตอรในอุตสาหกรรม 
15. ซอมบํารุงเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 

~ 4 ~

 

โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

     
 

  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟากําลัง  ตองศึกษารายวชิาในหมวดวชิาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  รวมไมนอยกวา  95  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชพี  ไมนอยกวา 65 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน ( 13  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 30  หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 
 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม   สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส    สาขางานไฟฟากําลัง   หรือสาขาวิชา
ไฟฟากําลัง 
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ตอไปนี ้
 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3100-0001 งานเทคนิคพืน้ฐาน 3 (5) 
 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4) 
 3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
 3104-0001 เขียนแบบไฟฟา 2 (4) 
 3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา 3 (5) 
 3104-0003 เครื่องกลไฟฟาเบื้องตน 2 (4) 
 3104-0004 การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร 3 (5) 
 3104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคมุ 3 (5) 
  รวม    20 (36) 
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1. หมวดวิชาสามัญ  24 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3) 
 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 
 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
 

 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต ) 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4) 
 3000-1521 คณิตศาสตร 2 3 (3) 
 3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3) 
 
2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 65 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 13 หนวยกิต  
 ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ
กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3104-1001 วงจรไฟฟา 3 (4) 
 3104-1002 เครื่องวัดไฟฟา 2 (3) 
 3104-1003 ดิจิตอลประยกุต 2 (3) 
 3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3) 
 3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4) 
 
หมายเหตุ  รหสัวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวชิานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร 
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 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 30 หนวยกิต 
         ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-8  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3104-2001 การติดตั้งไฟฟา 1 3 (4) 
 3104-2002 เครื่องกลไฟฟา 1 3 (4) 
 3104-2003 เครื่องกลไฟฟา 2 3 (4) 
 3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟา 3 (3) 
 3104-2005 เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพวิเตอร 3 (4) 
 3104-2006 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 (4) 
 3104-2007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3 (4) 
 3104-2008 การสงและจายไฟฟา 3 (3) 
 3104-2009 คณิตศาสตรไฟฟา 3 (3) 
 3104-2010 วิเคราะหวงจรไฟฟา 3 (3) 
 3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร 3 (4) 
 3100-0106 นิวเมตกิสและไฮดรอลิกส 3 (4) 
 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 4 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิตทีก่าํหนด 

1. วิชาชีพสาขางานเครื่องกลไฟฟา  
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3104-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (4) 
 3104-2102 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 3 (4) 
 3104-2103 โรงตนกําลังไฟฟา 2 (2) 
 3104-2104 เครื่องกลไฟฟา 3 3 (4) 
 3104-2105 ซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟา 3 (4) 
 3104-2106 สนามแมเหล็กไฟฟา 2 (2) 
 3104-2107 ปญหาพิเศษเครื่องกลไฟฟา 3 (*) 
 3104-2108 วิทยาการกาวหนาเครื่องกลไฟฟา 1 3 (*) 
 3104-2109 วิทยาการกาวหนาเครื่องกลไฟฟา 2 3 (*) 
 3104-2208 เทคโนโลยีระบบอาคาร 3 (4) 
 3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอรและการใชงาน 3 (4) 
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 3104-4101 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 1 5 (*) 
 3104-4102 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 2 5 (*) 
 3104-4103 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 3 4 (*) 
 3104-4104 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 4 4 (*) 
 

2. วิชาชีพสาขางานติดตั้งไฟฟา 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3104-2103 โรงตนกําลังไฟฟา 2 (2) 
 3104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2 3 (4) 
 3104-2202 การสองสวาง 2 (2) 
 3104-2203 การประมาณการระบบไฟฟา 2 (2) 
 3104-2204 เทคโนโลยีการขนถาย 3 (4) 
 3104-2205 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 2 (2) 
 3104-2206 ระบบสื่อสารเตือนภยั 3 (4) 
 3104-2207 ซอมบํารุงระบบไฟฟา 3 (4) 
 3104-2208 เทคโนโลยีระบบอาคาร 3 (4) 
 3104-2209 ปญหาพิเศษการติดตั้งไฟฟา 3 (*) 
 3104-2210 วิทยาการกาวหนาการติดตั้งไฟฟา 3 (*) 
 3104-4201 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟา 1 5 (*) 
 3104-4202 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟา 2 5 (*) 
 3104-4203 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟา 3 4 (*) 
 3104-4204 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟา 4 4 (*) 
 

3. วิชาชีพสาขางานเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3100-0111 เทอรโมไดนามิกส 3 (3) 
 3104-2301 เครื่องปรบัอากาศอุตสาหกรรม 3 (4) 
 3104-2302 เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม 3 (4) 
 3104-2303 อุปกรณควบคมุเครื่องทําความเย็น 3 (4) 
 3104-2304 ระบบสงจายลมและน้ํา 2 (2) 
 3104-2305 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง 3 (3) 
 3104-2306 ซอมบํารุงเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 3 (4) 
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 3104-2307 ปญหาพิเศษเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 3 (*) 
 3104-2308 วิทยาการกาวหนาเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 3 (*) 
 3104-4301 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรบัอากาศ 1 5 (*) 
 3104-4302 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรบัอากาศ 2 5 (*) 
 3104-4303 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรบัอากาศ 3 4 (*) 
 3104-4304 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรบัอากาศ 4 4 (*) 
 

4. วิชาชีพสาขางานเครื่องมือวดัอุตสาหกรรม 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3104-2401 เครื่องมือวัดอตุสาหกรรม 3 (4) 
 3104-2402 เครื่องควบคุมกระบวนการ 3 (4) 
 3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอรและการใชงาน 3 (4) 
 3104-2404 เทคโนโลยีการวัดและควบคมุ 3 (4) 
 3104-2405 วิทยาการกาวหนางานการวดัและควบคุม 3 (4) 
 3104-2406 เครื่องมือและอุปกรณอุตสาหกรรม 2 (2) 
 3120-2004 กลศาสตรของไหลและเทอรโมไดนามิกส 3 (3) 
 3120-2006 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3 (4) 
 3120-2103 อุปกรณในงานการวดัและควบคุม 2 (3) 
 3120-2104 การดําเนินงานการวดัและควบคุม 2 (2) 
 3104-4401 ปฏิบตัิงานการวัดและควบคมุ 1 5 (*) 
 3104-4402 ปฏิบัติงานการวัดและควบคมุ 2 5 (*) 
 3104-4403 ปฏิบัติงานการวัดและควบคมุ 3 4 (*) 
 3104-4404 ปฏิบัติงานการวัดและควบคมุ 4 4 (*) 
 

5. วิชาชีพสาขางานชางบํารุงรักษาระบบจําหนายและอุปกรณไฟฟา 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3104-2207 ซอมบํารุงระบบไฟฟา 3 (4) 
 3104-2501 เครื่องทําความเย็น 3 (4) 
 3104-2502 ซอมบํารุงเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 3 (4) 
 3104-2503 ซอมบํารุงมอเตอรในงานอุตสาหกรรม 3 (4) 
 3104-2504 ซอมบาํรุงปมในงานอุตสาหกรรม 3 (4) 
 3104-2505 เครื่องมือวัดและอุปกรณปองกันไฟฟาในระบบจําหนาย 3 (5) 
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 3104-2506 ซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย 3 (4) 
 3104-2507 ปญหาพิเศษงานซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย 3 (4) 
 3104-4501 ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย 1 5 (*) 
 3104-4502 ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย 2 5 (*) 
 3104-4503 ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย 3 4 (*) 
 3104-4504 ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย 4 4 (*) 
 

6. วิชาชีพสาขางานเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3104-2103 โรงตนกําลังไฟฟา 2 (2) 
 3104-2104 เครื่องกลไฟฟา 3 3 (4) 
 3104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2 3 (4) 
 3104-2202 การสองสวาง 2 (2) 
 3104-2204 เทคโนโลยีการขนถาย 3 (4) 
 3104-2206 ระบบสื่อสารเตือนภยั 3 (4) 
 3104-2208 เทคโนโลยีระบบอาคาร 3 (4) 
 3104-2301 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 3 (4) 
 3104-2306 ซอมบํารุงเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 3 (4) 
 3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอรและการใชงาน 3 (4) 
 3104-2601 การออกแบบโครงสรางและระบบสุขาภิบาลในอาคาร 3 (3) 
 3104-2602 ระบบไฟฟาในอาคารขนาดใหญ 3 (4) 
 3104-2603 การซอมบํารุงเครื่องใชประจาํอาคาร 3 (4) 
 3104-2604 ระบบอนุรักษพลังงาน 3 (4) 
 3104-2605 ระบบความปลอดภยัในอาคารขนาดใหญ 3 (4) 
 3104-4601 ปฏิบัติงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 1 5 (*) 
 3104-4602 ปฏิบัติงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 2 5 (*) 
 3104-4603 ปฏิบัติงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 3 4 (*) 
 3104-4604 ปฏิบัติงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 4 4 (*) 
 

 สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคใีหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กาํหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 
40 ช่ัวโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
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 2.4 โครงการ  4 หนวยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3104-6001 โครงการ 4 (*) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา  
 
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน 
 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง 
 ใหจดักิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
 

3104-0001 เขียนแบบไฟฟา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ มาตรฐานและสัญลักษณงานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อใหมีความสามารถเขียนแบบไฟฟาในงานติดตั้งไฟฟา งานเครื่องกลไฟฟาและควบคุม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจ มาตรฐานและสัญลักษณงานเขยีนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. เขียนแบบไฟฟาในงานตดิตัง้ไฟฟา งานเครื่องกลไฟฟาและควบคุม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาสัญลักษณที่ใชในงานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตามมาตรฐานสากล ออกแบบ
และเขียนแบบงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง และระบบไฟฟากําลัง เขียนแบบเครื่องกลไฟฟา และงาน
ควบคุมดวยแมกคานิกสและอิเล็กทรอนิกส แบบภาพเสนเดียว (one line diagram) แบบภาพวงจร 
(Schematic diagram) แบบภาพการเดินสายและการตอ (Wiring and connection diagram) เขียนแผนภาพ
กรอบ (Block diagram) ของวงจรควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส 
 
3104-0002 เคร่ืองมือวัดและวงจรไฟฟา 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎีวงจรไฟฟา เครื่องวัดไฟฟา 
2. เพื่อใหมีความสามารถตอวงจรไฟฟา วัดและหาคาพารามิเตอรในวงจรไฟฟา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจ หลักการทฤษฎีวงจรไฟฟา เครื่องวัดไฟฟา 
2. ตอวงจรไฟฟา วัดและหาคาพารามิเตอรในวงจรไฟฟา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องวัดกระแส แรงดัน  ความตานทาน 
กําลังไฟฟา มัลติมิเตอรและออสซิโลสโคป กฎของโอหม กําลังไฟฟา พลังงานไฟฟา การตอวงจรความ
ตานทานแบบตาง ๆ กฎของเคอรชอฟฟ ถาเกิดไฟฟากระแสสลับ เฟสและเฟสเซอรไดอะแกรม ปริมาณ
เชิงซอน      วงจร R - L - C แบบตาง ๆ เพาเวอรแฟคเตอร การใชเครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ ตอวงจรไฟฟา
กระแสตรง กระแสสลับและวัดหาคาตาง ๆ ของวงจร 
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3104-0003 เคร่ืองกลไฟฟาเบื้องตน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานเครื่องกลไฟฟากระแสตรง  
2. เพื่อใหมีความสามารถพันหมอแปลงไฟฟา วัดทดสอบการใชงานหมอแปลงไฟฟา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจ หลักการทํางานเครื่องกลไฟฟากระแสตรง  
2. พันหมอแปลงไฟฟา วดัทดสอบการใชงานหมอแปลงไฟฟา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแมเหล็กไฟฟา การเหนี่ยวนําไฟฟา โครงสราง สวนประกอบ
วงจรขดลวดอารเมเจอรและหลักการทํางานของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง คอมมิวเตชั่น อารเมเจอรรี
แอคชั่น การคํานวณคาการสูญเสีย ประสิทธิภาพ การเริ่มเดินและควบคุมความเร็ว หลักการเกิด
แรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําในหมอแปลง สมการแรงดันและอัตราสวน คํานวณหาขนาดและประสิทธิภาพ
ของหมอแปลงไฟฟาชนิดและการขนานหมอแปลงไฟฟา การพันขดลวดหมอแปลงขนาดเล็ก การตรวจ
ขั้วและการขนานหมอแปลงไฟฟา การตอหมอแปลงไฟฟาแบบตาง ๆ 
 
3104-0004 การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูหลักการติดตั้งและเดินสายไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร 
2. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการปองกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงาน การเลือกใชเครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณงานติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร 
3. เพื่อใหมีความสามารถเดินสาย ติดตั้งตรวจสอบและบํารุงรักษา และการใชเครื่องมือติดตั้ง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจ หลักการติดตั้งและเดนิสายไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร  
2. ปองกันอุบัติภยัในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร 
3. เลือกใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณงานติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร 
4. ติดตั้งระบบไฟฟาในและนอกอาคาร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการปองกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟา, เครื่องมือ, 
อุปกรณและวัสดุในงานติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร ประเภทของการติดตั้งการเดินสายไฟฟาระบบ
ไฟฟาแรงต่ํา วิธีการปกเสาพาดสาย วิธีการเดินสายดิน การตรวจสอบวงจรและซอมบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟาในและนอกอาคาร มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณปองกัน, เลือกใชวัสดุ อุปกรณใหเหมาะสมกับงาน 
จากการคํานวณและตาราง การติดตั้งอุปกรณ เดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย อุปกรณปองกันไฟฟาร่ัว 
โหลดเซ็นเตอร เซฟตี้สวิตซ ติดตั้งและเดินสายไฟฟาแรงต่ํา เดินสายใตดิน ตรวจสอบวงจรไฟฟาใน
อาคารและนอกอาคาร การบํารุงรักษา 
 
3104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู หลักการทํางานมอเตอรไฟฟาและการควบคุม 
2. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการตอวงจรมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  วงจร

ควบคุม 
3. เพื่อใหมีความสามารถ เลือกวัสดุอุปกรณ ในงานควบคุมมอเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจ หลักการทํางานมอเตอรไฟฟาและการควบคุม 
2. ตอและทดสอบวงจรมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  วงจรควบคุม 
3. เลือกวัสดุอุปกรณ ในงานควบคุมมอเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดโครงสราง สวนประกอบและหลักการทํางานของมอเตอร
กระแสตรง มอเตอรกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส การเริ่มเดินมอเตอรการกลับทางหมุน การตอวงจร
มอเตอรตาง ๆ  สัญลักษณที่ใชในงานควบคุม การเลือกขนาดสายไฟฟาและอุปกรณปองกัน อุปกรณ
ควบคุมมอเตอร   ไฟฟา การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ การตอวงจรขดลวดสป
ลิตเฟสมอเตอรและมอเตอร 3 เฟส ตอวงจรการเริ่มเดินและกลับทางหมุนมอเตอรไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 
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3110-1001 วงจรไฟฟา 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและทฤษฎีวงจรไฟฟา 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาคาความตานทาน กระแส แรงดัน     กําลังไฟฟา    และตรวจสอบ

แกไขหาขอบกพรองของวงจร 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต   รอบคอบ   และปลอดภัย   มีความ

ตระหนกัถึงคุณธรรมของงานและมีจริยธรรมในการสรุปผล รายงานผลและนําเสนอ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. แกปญหาโจทยวงจรไฟฟาดวยทฤษฎวีงจรไฟฟาตาง ๆ 
2. ทดสอบคุณสมบัติของวงจรไฟฟา 
3. ทดสอบการปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติองคประกอบของวงจร กฎของเคอรชอฟพ และทิศทางอางอิงแนวคิด
เบื้องตน เกี่ยวกับกราฟของวงจรขาย วงจรแบบตัวตานทาน การวิเคราะหแบบปมและเมช ทฤษฎีของเท
วินินและนอรตัน คล่ืนแบบไซน การแทนดวยเพสเซอร อิมพีแดนซและแอดมิตแตนซ   การวิเคราะหใน
สถานะอยูตัวตอคล่ืนแบบไซนกําลังไฟฟา   ผลตอบสนองเชิงความถี่    วงจรไฟฟาสามเฟส ระบบวงจร
และกาํลังไฟฟาสามเฟส   การปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา  
 
3104-1002 เคร่ืองวัดไฟฟา 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของเครื่องวัด การขยายยานวดั หมอแปลงเครื่องมือวัด    การ
วัดดวยบรดิจ   การวัดคาความตานทานของหลักดิน  การวัดคาความเปนฉนวน และการวัด
ดวยเครื่องบันทึกขอมูล 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวัด การอานคา และการนําเครือ่งวัดไปใชวดัคาในวงจร 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขยายยานวดัและปรับตั้งเครื่องวัดไฟฟา 
2. ตอเครื่องวัดไฟฟา วดัและอานคาทางไฟฟา 
3. วัดคาและเปรยีบเทียบกับการคํานวณ 
4. ประยุกตใชเครื่องวัดเพื่อนําไปใชวดัคาในวงจร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกบัหลักการของเครื่องมือวัดการขยายยานวดั   หมอแปลงเครื่องมือวัด 
การวัดดวยบริดจ  การวัดคาความตานทานของหลักดิน  การวัดคาเปนฉนวน  การวัดดวยเครื่องบันทึก
ขอมูล และการนําเครื่องวัดไปใชวัดคาในวงจร 
 
3104-1003 ดิจิตอลประยกุต 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจระบบ ออกแบบ และคุณสมบัติของวงจรดจิิตอลแบบตางๆ   
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชงานวงจรดจิิตอลแบบตาง ๆ ดวยของจริงและหรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต ปลอดภัยอยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของระบบเลขฐาน คุณสมบตัิของวงจรดิจติอลแบบตางๆ  
2. ออกแบบและเลือกใชงานวงจรดิจิตอลแบบตางๆ และประยุกตใชงาน 
3. ซอมและสรางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานตาง ๆ ลอจิกเกต  โครงสรางของวงจรรวมประเภท 

TTL และ  CMOS  คณิตศาสตรของ  Boolean  และสมการ  Logic  De  Morgan’s  Theorem      การ
วิเคราะหวงจรคอมมิเนชั่น   การลดตัวแปรในฟงกช่ัน วงจรคอมมิเนชั่น  วงจรมัลติเพล็กซ  ดี
มัลติเพล็กซ  ดีโคดเดอร  เอ็นโคดเดอร   คอมพาราเตอร วงจรโมโนสเตเบิ้ลและสัญญาณนาฬกิา ฟลิป
ฟลอป  วงจรนับ  และชิฟรีจิสเตอร แบบตางๆ   วงจรพื้นฐาน A/D  และ  D/A  Converter  และการ
นําไปใชงาน  โครงสรางและการใชงานหนวยความจําเปนแบบตาง ๆ ดวยของจริงและหรือการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
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3104-2001 การติดตั้งไฟฟา 1 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจชนดิ อุปกรณ วัสดุ เครื่องมือ ทอรอยสาย รางเดินสาย แผงจายไฟ 
ตูควบคุมไฟฟา การตอระบบลอฟา และระบบสายดิน 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตัง้ เดินสาย ทอรอยสายไฟฟา รางเดินสาย แผง
จายไฟและตูควบคุมไฟฟา การบริการ ตรวจซอมและบํารุงรักษา 

3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการปฏบิัติงานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความ
ตระหนกัถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในงานติดตั้ง  
2. ติดตั้งเดินสายไฟฟาในอาคารและในโรงงาน 
3. ตรวจสอบและตรวจซอมแกไขระบบไฟฟาในอาคารและในโรงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในงานติดตั้งทอรอยสาย ราง
เดินสาย สวิตซตัดตอน เซอรกิตเบรกเกอร อุปกรณประกอบตูควบคุมไฟฟา หาขนาดตัวนํา ขนาดบสั
บาร การติดตั้ง  บัสบาร และอุปกรณประกอบอื่น ๆ ในตูควบคุมและแผงจายไฟ ตดิตั้งระบบสายดนิ 
ตรวจซอม แกไขบํารุงรักษาระบบไฟฟา ในอาคารและในโรงงาน 
 
3104-2002 เคร่ืองกลไฟฟา 1 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและเขาใจลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟา
กระแสตรง และหมอแปลงไฟฟา 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการทดสอบและควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอร
ไฟฟากระแสตรงและหมอแปลงไฟฟา 

3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั มีความตระหนัก
ถึง คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุป รายงานผลและนําเสนอ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจลักษณะสมบัติเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสตรง และหมอ

แปลงไฟฟา 
2. ทดสอบและควบคุมเครื่องกาํเนิดไฟฟากระแสตรง     มอเตอรไฟฟากระแสตรง และหมอ

แปลงไฟฟา 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟากระแสตรงแบบตาง ๆ   การควบคุม
เครื่องกลไฟฟากระแสตรง หลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟาแบบตาง ๆ เฟสเซอรไดอะแกรม    
วงจรสมมูลของหมอแปลงไฟฟา การทดสอบหมอแปลงไฟฟา การตอหมอแปลงไฟฟาในระบบสาม
เฟส 
 
3104-2003 เคร่ืองกลไฟฟา 2 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและเขาใจลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ  และ           
อินดักชั่นมอเตอรแบบตาง ๆ 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการประลองและทดสอบลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟา
กระแสสลับ และอินดักชัน่มอเตอรแบบตาง ๆ 

3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั มีความตระหนัก
ถึง คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุป รายงานผลและนาํเสนอ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ และอินดกัชั่นมอเตอรแบบตาง ๆ 
2. ประลองและทดสอบลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ และอินดกัชั่น

มอเตอร 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบตางๆ การควบคุม
แรงดัน ไฟฟา  การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ  ซิงโครนัสมอเตอร   วงจรสมมูลย  และเฟส
เซอรไดอะแกรม  หลักการของอินดักชั่นมอเตอรสามเฟส คุณสมบัติของอินดักชัน่มอเตอรแบบตาง ๆ 
วงจรสมมูลยและเซอรเคิลไดอะแกรม วธีิการเริ่มเดินและการควบคุมความเร็ว หลักการทํางานและ
ลักษณะสมบัติของอินดักชั่นมอเตอรเฟสเดยีวแบบตาง ๆ 
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3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟา 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีออกแบบระบบไฟฟา 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณเลือกใชอุปกรณ 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการคนควาหาความรูเพิม่เติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. คํานวณออกแบบระบบไฟฟา 
2. วิเคราะหระบบไฟฟาเลือกใชอุปกรณ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกีย่วกับสัญลักษณทางไฟฟากําลังและแผนภาพเสนเดี่ยว ขอกาํหนดมาตรฐานเกี่ยวกบั
ความ ปลอดภยัในการติดตั้งอุปกรณไฟฟาแหลงจายและระบบจําหนายไฟฟากําลัง การตอลงดินสําหรับ
ระบบและสําหรับอุปกรณไฟฟา การเลือกขนาดสายไฟ  และทอรอยสายอุปกรณปองกัน และการ
ออกแบบใหอุปกรณปองกนัทํางานเปนลําดับขั้น แหลงจายไฟฟาฉุกเฉิน ระบบปองกันฟาผาสําหรับ
อาคาร  การชดเชยกําลังไฟฟารีแอคตฟี การติดตัง้อุปกรณไฟฟาในอาคารพาณิชย ในโรงงาน   
อุตสาหกรรมและอาคารที่อยูอาศัย 
 
3104-2005 การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการคนควาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพวิเตอร 
2. ประยุกตการใชโปรแกรมเขียนแบบไฟฟาไปใชงานที่เกีย่วของ 
3. พิมพแบบลงกระดาษ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําสั่งพืน้ฐานของโปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟา เขียนแบบสัญลักษณทางไฟฟา เขียน

แบบระบบควบคุมทางไฟฟา   เขียนแบบงานติดตั้งระบบไฟฟา   และเขียนแบบงานทั่วไปที่เกี่ยวของกับ
งานทางดานไฟฟา การพล็อตแบบลงกระดาษใหขนาดถกูตองตามสเกลที่กําหนด 
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3104-2006 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน  และลักษณะสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังทั่วไป  
2. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหวงจร ประยุกตใชงาน และซอมบาํรุงรักษาอุปกรณใน

วงจรอิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต ปลอดภัยอยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและ คุณสมบตัิของ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และวงจรแบบตาง ๆ 
2. ใชเครื่องมือและหรือโปรแกรมประกอบในการวิเคราะหวงจร  
3. ประยุกตใชงานอุปกรณในวงจรแบบตาง ๆ 
4. ซอมและสรางวงจรจุดชนวนหรือแหลงจายไฟ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทาํงานและคณุสมบัติของ  เพาเวอรไดโอด  เพาเวอรทรานซิสเตอร  

เพาเวอรมอสเฟท   วงจรเรียงกระแส   วงจรกรองสัญญาณ วงจรออสซิเลเตอร วงจรขยายกําลัง      
วงจรดิฟเฟอเรนเชียล  ออปแอมป  วงจรคอมพาราเตอร วงจรเรกกูเลเตอร   โครงสรางและการทํางาน
ของไทริสเตอรชนิดตาง ๆ  การใชอุปกรณวงจรตางๆและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการ
ทดสอบ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของภาคทฤษฎี 
 
3104-2007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางสวนประกอบ การทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 
คอมพิวเตอร เซนเซอร และอุปกรณควบคมุแบบตาง ๆ 

2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมคําสั่งควบคุมการทํางานของโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอรรวมกับเซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ 

3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการศกึษาหาความรูเพิม่เติม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 
2. นําเซนเซอรและอุปกรณควบคุมมาประยกุตใชงาน 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปรวมกันเซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ  



 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 21 ~

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางของโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร การเขียนคําสั่ง

ควบคุมการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร  หลักการทํางานของเซนเซอรที่ใชวัดและ
ตรวจจับความเร็ว ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ น้ําหนกั แสง พร็อกซิมิตี้สวิตซ อุปกรณ
ควบคุมตัวตั้งเวลา ตัวนับ ลิมิตสวิตซ ฯลฯ การนําเอาโปรแกรมคอนโทรลเลอรและคอมพิวเตอร   มา
ประยุกตใชรวมกับเซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ 

 
3104-2008 การสงและจายไฟฟา 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและเขาใจระบบการสงและจายไฟฟา อุปกรณและวงจรระบบสงและจาย
ไฟฟา 

2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาพารามิเตอรตาง ๆ ของระบบสายสง 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั มีความตระหนัก

ถึง คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปรายงานผลและนําเสนอ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจระบบการสงและจายไฟฟา อุปกรณ และวงจรของระบบสงและจายไฟฟา 
2. คํานวณหาคาพารามิเตอรตาง ๆ    และหาความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันไฟฟา

ของสายสงไฟฟา 
3. คํานวณหาแรงดึง และระยะหยอนของสายสงและเปอรยูนิต 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาระบบการสงและจายไฟฟา อุปกรณและวงจรของระบบสงและจายไฟฟา    การหาคา

พารา-มิเตอรตาง ๆ การหาความสัมพนัธระหวางกระแสและแรงดนัไฟฟาของสายสงไฟฟาระยะสั้น 
ระยะปานกลาง และระยะยาว การหาแรงดงึและระยะหยอนของสายไฟฟา   การคํานวณหาคาเปอรยนูิต 
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3104-2009 คณิตศาสตรไฟฟา 3 (3) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจทฤษฏีและการใชงานของตัวแปรเชิงซอน    เวกเตอร     อนุกรมฟูเรียร                

และลาปลาสทรานสฟอรม 
2. เพื่อใหมีความสามารถประยุกตทฤษฏีตาง ๆ ไปวิเคราะหใชงานกับวงจรไฟฟากระแสตรง

และกระแสสลับ 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรมในการ

สรุปผล    มีเจตนคติที่ดีตอวชิาชีพตนเอง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทฤษฏีและการใชงานตัวแปรเชิงซอน  เวกเตอร  อนุมกรมฟูเรียร  และ       
ลาปลาส ทรานสฟอรม 

2. ประยุกตสมการตัวแปร ปริมาณเชิงซอน และการวิเคราะหเวกเตอรใชกบัสนามไฟฟาและ   
สนามแมเหล็กในรูปทรงเรขาคณิต 

3. ประยุกตอนุกรมฟูเรียรและลาปลาสทรานสฟอรมใชกับวงจรไฟฟาทั้งกระแสตรงและ
กระแสสลับ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทฤษฏีและการนํามาใชงานของตัวแปรเชิงซอน ทฤษฏีและการนํามาใชงานของการ
วิเคราะห เวกเตอร ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏอีนุกรมฟูเรียร และการนํามาใชในการวิเคราะหรูปคลื่นไฟฟา 
การกระจายจากครึ่งคาบ อินทิกรัลฟูริเยร ฟูเรียรทรานฟอรม ทฤษฏีของลาปาซทรานฟอรม และการ
นํามาใชวเิคราะหวงจรไฟฟาทั้งขณะมีคาและไมมีคาเริ่มตนคงคางอยูในวงจร ทั้งวงจรกระแสตรงและ
กระแสสลับ 
 
3104-2010 วิเคราะหวงจรไฟฟา 3 (3) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจพฤติกรรมของวงจรทรานเชียนต 
2. เพื่อใหสามารถประยุกต อนกุรมฟูริเยรและลาปลาซ ในการแกปญหาทางไฟฟา 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการคนควาหาความรูเพิม่เติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวงจรทรานเชยีนต 
2. วิเคราะหผลตอบสนองวงจรดวยสัญญาณอนิพุตตาง ๆ 
3. วิเคราะหวงจรไฟฟาดวยอนกุรมฟูริเยรและลาปลาซ และจําลองระบบดวยคอมพิวเตอร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและวิเคราะหวงจรอันดับหนึ่งและอนัดับสอง ผลตอบสนองตอสัญญาณขั้นบันได ผล
ตอบสัญญาณเขาศูนย ผลตอบชั่วครูและผลตอบสถานะอยูตวั สัญญาณกระตุนแบบเอกซโพเนน
เชียลทรานเฟอร-ฟงกช่ันเบือ้งตน คล่ืนรายคาบ อนุกรมฟูเรียร ผลตอบสําหรับอินพตุใด ๆ ผลตอบอิม
พัลส วิธีคอนโวลูชัน การแปลงแบบลาปลาซ และประยุกตใชแนวคดิเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟ  ขอบขาย
วงจร   สมการวงจรในลักษณะเมตรกิซ สมการโนด  เมช สมการลูบ และคัตเซต สมการสถานะ ความถี่
ธรรมชาติ ฟงกช่ัน   วงจรขยาย    วงจรสองคูขั้ว   และการใชคอมพิวเตอรสําหรับการจําลองระบบ 
 
3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจโครงสราง ระบบ และการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร 
2. ใหมีความสามารถใชเครื่องมือเขียนโปรแกรมควบคุมการติดตอระบบ    และตรวจสอบ

ความผิดพลาดของโปรแกรม 
3. เพื่อประยกุตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุมระบบไฟฟาไดอยางเหมาะสม 
4. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต ปลอดภัยอยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสราง วงจรประกอบ และการทาํงานของไมโครคอนโทรลเลอร 
2. ใชเครื่องมือโปรแกรมประกอบในการเขียน และทดสอบโปรแกรม 
3. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานสวนตางๆ ในระบบไมโครคอนโทรลเลอร 
4. ประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุมระบบไฟฟาแบบตาง ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาโครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร   วงจรประกอบการทํางานของ

ไมโครคอนโทรลเลอร  รีจีสเตอร  ระบบบัสและการทํางาน ชุดคําสั่ง ของไมโครคอนโทรลเลอร ใช
เครื่องมือเขียนโปรแกรม และโปรแกรมชวยในการทดสอบ   โดยใชชุดคําสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร
ควบคุม  การติดตอซีพียูกับหนวยความจํา    เอาทพุต   อินพุต  การอินเตอร รัพ    การติดตอ
ไมโครคอนโทรลเลอรกับอุปกรณภายนอกแบบเบื้องตน และผานระบบสื่อสาร การประยุกตใชงานใน
ระบบควบคุมทางไฟฟาแบบตาง ๆ 
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3104-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพืน้ฐานของแหลงจายไฟกระแสตรงและกระแสสลับ แบบแรงดันเอาตพุต
คงที่และปรับคาได 

2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชแหลงจายไฟชนดิตาง ๆ ใหถูกตองและเหมาะสมกับงานใน
อุตสาหกรรม 

3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ประยุกตใชวงจรเรกติไฟเออรแบบไมถูกควบคุมและถกูควบคุม ทั้งเฟสเดียวและหลายเฟส 
2. ประยุกตใชวงจรควบคุมกระแสสลับในงานดานกําลัง 
3. ตรวจซอม, สรางแหลงจายไฟกระแสงตรงและสลับ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและการนําไปใชงานของไดโอดกําลังในวงจรเรก็ติไฟเออร
แบบไมถูกควบคุม หนึ่งเฟส และ หลายเฟส และการใชไทริสเตอร ขอจํากัดและการปองกันคอมมิว
เตชั่นแบบธรรมชาติและแบบถูกบังคับ เรกตไฟเออรแบบถูกควบคุม เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟาสลับ 
ชอปเปอร อินเวอรเตอร ไซโคลคอนเวอรเตอร และระบบจายกําลังไฟฟาไมขาดตอน (UPS) 
 
3104-2102 การขับเคล่ือนดวยไฟฟา 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟา 
2. เพื่อใหมีความสามารถติดตั้ง ทดสอบ บํารุงรักษา ควบคมุเครื่องจักรกลไฟฟา 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั มีความตระหนัก

ถึง  คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟา 
2. คํานวณพิกัดของมอเตอรเครื่องจักรกล 
3. ซอมแซม, บํารุงรักษา, สรางชุดควบคุม 
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหจําลองระบบ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการขับเคลื่อนดวยไฟฟา โมเมนตของการขับเคลื่อนดวยไฟฟา ชนดิเบรกดวย
ไฟฟา ความสมัพันธของพลังงานในระหวางการเริ่มเดินและการเบรก การคํานวณการเคลื่อนที่ของ
เครื่องจักรกลไฟฟา โดยใชวิธีการวิเคราะหและทางกราฟ การคํานวณพิกัดของมอเตอรเครื่องจักรกล
ลากจูงที่สําคัญ  วงจรไฟฟาและการควบคมุเครื่องจักรกลลากจูง การคํานวณแบบงาย  การประยุกตทาง
อุตสาหกรรมของมอเตอรไฟฟา 
 
3104-2103 โรงตนกาํลังไฟฟา 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจระบบสงจายไฟฟาโหลดโปรดักชั่น การทํางานของโรงจักรไฟฟา และ
เศรษฐศาสตรในการผลิตพลังงานไฟฟา 

2. เพื่อใหวิเคราะหขอดี ขอเสีย ของโรงจักรไฟฟา 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการคนควาหาความรูเพิม่เติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจระบบสงจายไฟฟาโหลดโปรดักชั่น 
2. เปรียบเทียบสมรรถนะของการผลิตไฟฟาระบบตาง ๆ 
3. วิเคราะหหลักเศรษฐศาสตร ในการผลิตพลังงานไฟฟา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาระบบสงและจายไฟฟา โหลดโปรดักชั่น (Load Production)   การทํางานของโรงจักร
ไฟฟา   ขอดีขอเสียของโรงจักรไฟฟา และเศรษฐศาสตรในการผลิตพลังงานไฟฟา 
 
3104-2104 เคร่ืองกลไฟฟา 3 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและเขาใจลักษณะของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ 
2. เพื่อใหสามารถขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา  ควบคุมความเร็วมอเตอรดวยอุปกรณตาง ๆ 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั มีความตระหนัก

ถึง คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปรายงานผลและนําเสนอ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 
2. ขนานเครื่องกาํเนดิไฟฟาแบบตาง ๆ 
3. ควบคุมความเร็วมอเตอรดวยอุปกรณตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง เครื่องกลไฟฟากระแสสลับ 
ระบบควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา เชน ระบบควบคุมแบบวารดเลียวนารด ระบบควบคมุแบบ
คาสเคด ระบบควบคุมแบบเซลซิง และอื่น ๆ  การนําไปใชงาน   การคํานวณหาขนาดกําลังเอาตพุตของ
เครื่องกลไฟฟาชนิดตาง ๆ 
 
3104-2105 ซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟา 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและเขาใจวิธีการตรวจซอมบาํรุงรักษา วิธีการพันขดลวดของเครื่องกล
ไฟฟา 

2. เพื่อใหมีความสามารถทดสอบหาลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟา วางแผนขั้นตอนใน
การบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา 

3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั มีความตระหนัก
ถึง คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปรายงานผลและนําเสนอ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจวิธีการตรวจซอมบํารุงรักษาและวิธีการพันขดลวดของเครื่องกลไฟฟา 
2. ทดสอบหาลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟา 
3. บํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติวิธีการตรวจซอมบํารุงรักษา วิธีการพนัขดลวด ทดสอบหาลักษณะสมบัติ
ของ  เครื่องกลไฟฟาตลอดจนวิธีการจัดทาํแผนและขั้นตอนการบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา 
 
3104-2106 สนามแมเหล็กไฟฟา 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจปริมาณเวคเตอรและปริมาณสเกลาร 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการคํานวณกฎของคูลอมบ เกาซ วิเคราะหคาของไฟฟาสถิต 

ไฟฟากระแส  การนําสนามแมเหล็กสถติของแม็กซเวลล   และความสัมพันธระหวาง
ทฤษฏีของวงจรไฟฟากับสมการของ แมก็ซเวลล 

3. มีกิจนิสัยในการคนควาความรูเพิ่มเติม 



 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 27 ~

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหรูปแบบของสนามไฟฟาดวยกฎตาง ๆ 
2. คํานวณปริมาณสนามไฟฟาในระบบจดุรวมรูปทรงตาง ๆ 
3. เปรียบเทียบวงจรไฟฟากับวงจรแมเหล็กดวยสมการแมกซเวลล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวเิคราะหเวกเตอรสนามไฟฟาสถิตย ตัวนําและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟา การหาคําตอบ
ของปญหาทางไฟฟาสถิต กระแส การพาและกระแสการนําสนามแมเหล็กสถิต ความเหนี่ยวนํา
สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรคาตามเวลาแกปญหาสมการของแมกซเวลล ความสัมพนัธระหวางทฤษฏี
วงจรไฟฟากับสมการของแมกซเวลล 
 
3104-2107 ปญหาพิเศษเครื่องกลไฟฟา 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหวิเคราะหคนควาและวางโครงการดานเครื่องกลไฟฟา 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนดดัแปลงแกปญหาและนําเสนอผลงาน 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการคนควาสรางสรรคผลงานดานเครื่องกลไฟฟา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการคนควาเขียนโครงการและออกแบบงาน 
2. วิเคราะหดัดแปลงและแกปญหาดานเครื่องกลไฟฟา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติแกปญหาพิเศษดานเครื่องกลไฟฟา หรือหัวของานที่อาจารยมอบให การเขียนและ
วางโครงการตามหัวขอ งานออกแบบการแกปญหางานและการนําเสนอผลงาน 
 
3104-2108 วิทยาการกาวหนาเครื่องกลไฟฟา  1 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเครื่องกลไฟฟาสมัยใหม 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการติดตั้งควบคมุเครื่องกลไฟฟาสมัยใหม 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการคนควาและสรางสรรคงานเทคโนโลยีใหม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ติดตั้งควบคมุ บํารุงรักษาเครื่องจักรกลไฟฟาสมัยใหม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเนือ้หาวิชาที่สอดคลองกับความตองการในการประกอบอาชีพใน
ทองถ่ินหรือวทิยาการสมัยใหมดานเครื่องจักรกลไฟฟา 
 
3104-2109 วิทยาการกาวหนาเครื่องกลไฟฟา  2 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการ วิชาการ  สมัยใหมดานเครื่องกลไฟฟา 
2. เพื่อใหมีความสามารถประยุกต เครื่องกลไฟฟาสมัยใหมใชงาน 
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการคิดคนควาดัดแปลงงานดานไฟฟา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกต ดัดแปลง  เครื่องกลไฟฟาสมัยใหมใชงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องกลไฟฟาสมัยใหมที่สอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการและทองถ่ิน 
 
3104-4101 ปฏิบตัิงานเครือ่งกลไฟฟา  1 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทกัษะในการวางแผนและวเิคราะหแกปญหา  รวมทั้งควบคมุคุณภาพงานเครื่องกล
ไฟฟา  กระแสตรง 

2. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย  มีความ
ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ติดตั้ง ควบคุมเครื่องกลไฟฟากระแสตรง 
2. ซอมบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟากระแสตรง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห แกปญหาควบคุมคุณภาพงาน และซอม
บํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟากระแสตรง 
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3104-4102 ปฏิบตัิงานเครือ่งกลไฟฟา  2 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทกัษะในการวางแผนและวเิคราะหแกปญหา      รวมทั้งควบคุมคุณภาพงาน
เครื่องกลไฟฟากระแสสลับ 

2. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย  มีความ
ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ติดตั้ง  ทดสอบควบคุมเครื่องกลไฟฟากระแสสลับ 
2. วิเคราะหขอบกพรองและซอมบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟากระแสสลับ 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห แกปญหาควบคุมคุณภาพงาน และซอม

บํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟากระแสสลับ 
 
3104-4103 ปฏิบตัิงานเครือ่งกลไฟฟา  3 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทกัษะในการวางแผนและวเิคราะหแกปญหา  รวมทั้งควบคมุคุณภาพงานควบคุม
เครื่องกลไฟฟา กระแสสลับ 

2. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย    มีความ
ตระหนกัถึงคณุภาพของงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ติดตั้ง  ควบคมุเครื่องกลไฟฟากระแสสลับดวยอุปกรณควบคุมและอปุกรณปองกนัชนิด

ตางๆ 
2. วิเคราะหขอบกพรองและซอมบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟากระแสสลับ 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห แกปญหาควบคุมคุณภาพงานควบคุม

เครื่องกลไฟฟากระแสสลับ ดวยอุปกรณควบคุมและอุปกรณปองกนัชนิดตางๆ 
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3104-4104 ปฏิบตัิงานเครือ่งกลไฟฟา  4 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทกัษะในการวางแผนและวเิคราะหแกปญหา  รวมทั้งควบคมุคุณภาพงานควบคุม
เครื่องกลไฟฟา ชนิดตาง ๆ มอเตอรชนิดพิเศษใชเฉพาะงาน 

2. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย    มีความ
ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ติดตั้ง  ควบคมุเครื่องกลไฟฟาชนิดตางๆ รวมทั้งมอเตอรชนิดพิเศษใชเฉพาะงาน 
2. วิเคราะหขอบกพรองและซอมบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟาและมอเตอรชนิดพิเศษ 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน   วิเคราะห แกปญหาควบคุมคุณภาพงานควบคุม

เครื่องกลไฟฟาและมอเตอรชนิดพิเศษ 
 
3104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจระบบสงจายไฟฟา ระบบปองกันไฟฟาในอาคารและโรงงาน 
2. เพื่อใหมีความสามารถคํานวณติดตั้ง ระบบจําหนายไฟฟากําลัง อุปกรณปองกันในอาคาร

และในโรงงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการปฏบิัติงานดวยความประณีต รอบคอบปลอดภัย   มีความตระหนัก

ถึงคุณภาพของงานมีจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบคํานวณระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําและอุปกรณปองกันในอาคาร 
2. ติดตั้งระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา 
3. ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางและระบบสื่อสารและเตือนภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติระบบการสงจายกําลังไฟฟา แผงควบคุมการสงจาย ระบบไฟฟาสาํรอง ระบบ
ไฟฟาฉุกเฉนิ และเตือนภัย การปองกันระบบไฟฟาในอาคารและในโรงงาน เทคนิคการประหยัดและ
อนุรักษพลังงาน ติดตั้งระบบจําหนายไฟฟาแผงจายไฟ ตูควบคุมไฟฟา เครื่องจายไฟฉกุเฉิน ระบบการ
ปองกันฟาผาของอาคาร การตอลงดิน การซอมบํารุงระบบไฟฟา 
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3104-2202 การสองสวาง 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจธรรมชาติของแสง การมองเห็น  การกําเนิดแสงและการบังคับแสง 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตการใหแสงสวางในสถานที่ตาง ๆ 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการคนควาหาความรูเพิม่เติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสองสวางและการควบคุมแสงสวาง 
2. ออกแบบแสงสวางในสถานที่ตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการแสงสวางและการมองเห็น ความสัมพันธระหวางแสงสวางและการมองเห็น 
ปริมาณและคณุภาพของการสองสวางลักษณะเฉพาะของแหลงกําเนิดแสง การควบคุมแสงสวางและ
โคมไฟ การออกแบบแสงสวางในอาคาร แสงสวางสําหรับโรงแรมและสถานที่ทํางาน แสงสวางภายใน
โรงงาน แสงสวางนอกอาคาร และแนวทางการประหยัดพลังงาน 
 
3104-2203 การประมาณการระบบไฟฟา 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและขั้นตอนการทํา shop drawing และประมาณการติดตั้ง
ระบบไฟฟา 

2. เพื่อใหมีความสามารถรายการวัสดุจากแบบ 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการคนควาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน ทํา shop drawing 
2. แยกรายการวสัดุจากแบบ 
3. คํานวณ ประมาณการ ระบบไฟฟา 
4. ประยุกตใชโปรแกรมคอมพวิเตอรเพื่อจดัทําใบเสนอราคา  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติวิธีการดําเนินการ การวางแผนระบบงานระบบไฟฟา จากแบบไฟฟาทั่วไป 
สวนสําคัญของวิธีเดินสาย การถอดแบบ การทํา shop drawing การประเมิน ประมาณ การไฟฟาความ
ตองการ การจัดเตรียม คาใชจาย ในการดําเนินงานประมาณการไฟฟาเบื้องตน และคาแรงงาน การใช
โปรแกรมคํานวณชวยในการทําใบเสนอราคา 
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3104-2204 เทคโนโลยีการขนถาย 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางหลักการทํางานของระบบการขนถายในอาคาร การใชงาน 
การบํารุงรักษาอุปกรณของระบบการขนถายในอาคารได 

2. ปฏิบัติตรวจซอมติดตั้งบํารุงรักษาระบบการขนถายในอาคารได 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบปลอดภัย  มคีวามตระหนกัถึง  

คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง สวนประกอบของลิฟท บันไดเลื่อนและสายพานลําเลียง 
2. ทดสอบและควบคุมการขับเคลื่อน, ระบบเบรค, ระบบควบคุมการทํางานขอบลิฟท บันได

เล่ือนและสายพานลําเลียงได 
3. ทดสอบอุปกรณปองกันระบบทางไฟฟาและระทางกลในระบบลิฟท บันไดเลื่อน และ 

สายพานลําเลียงแบบตาง ๆ ได 
4. ติดตั้งบํารุงรักษาอุปกรณของระบบลิฟท บันไดเลื่อนและสายพานลําเลียงแบบตาง ๆ ได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการขนถาย ไดแก ลิฟท บันไดเลื่อน และสายพานลําเลียงชนิด
ของลิฟทประเภทตาง ๆ ระบบการขับเคลื่อน ระบบเบรค ระบบปองกนัทั้งทางกลและทางไฟฟา ระบบ
อุปกรณฉุกเฉนิ การแบงกลุมของลิฟทเพื่อการใชงานที่เหมาะสม การติดตั้งบํารุงรักษาลิฟท บันไดเลื่อน 
และสายพานลําเลียง 
 
3104-2205 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจชนดิขนาดและหลักการทํางานอุปกรณปองกันไฟฟาชนิดตาง ๆ 
2. เพื่อใหมคีวามเขาใจหลักการทํางานของรีเลย ลักษณะและคุณสมบัติของรีเลย 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการคนควาเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและคณุลักษณะสมบัติของอุปกรณปองกันไฟฟา 
2. วิเคราะหคุณลักษณะสมบัติของอุปกรณปองกันไฟฟา 
3. คํานวณและเลอืกใชอุปกรณปองกันไฟฟาแรงต่ําในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
4. ออกแบบและเลือกระบบปองกันฟาผาและระบบการตอลงดิน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการปองกันระบบไฟฟากําลัง คณุลักษณะ คณุสมบัติของอุปกรณปองกนัของไฟฟา 
การทํางานรวมกันของอุปกรณปองกัน เชน ฟวสแบบตาง ๆ เซอรกิตเบรกเกอร โอเวอรโหลดรีเลย ตัว
ปองกันกระแสไฟฟาร่ัวลงดนิ ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของรีเลยปองกันแบบตาง ๆ การนํารีเลยปอง
กันไปใชกับเครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา หมอแปลงไฟฟา บัสบาร สายสงระบบการตอลงดิน 
การปองกันฟาผา 
 
3104-2206 ระบบสื่อสารเตือนภยั 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณและระบบสื่อสารเตือนภัย 
2. เพื่อใหมีความสามารถติดตั้งระบบสื่อสารเตือนภยั 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจวิธีการติดตั้งอุปกรณของระบบสื่อสารเตือนภยั 
2. ทดสอบระบบสื่อสารเตือนภัย 
3. แกปญหาขอบกพรองของระบบสื่อสารเตือนภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการทํางานของระบบสื่อสารเตือนภัย   ชุดจายไฟและจายไฟสํารอง  แผงควบคุมอุปกรณ
เร่ิมสัญญาณจากบุคคล  อุปกรณตรวจจับควัน เปลวไฟ  ความรอน    อุปกรณแจงสัญญาณจากแสง หรือ
เสียง  หลักการและวิธีการตดิตั้งอุปกรณชนิดตาง ๆ อุปกรณประกอบไดแกระบบบงัคับลิฟท  ระบบแจง
ขาว  ระบบดับเพลิง 
 
3104-2207 ซอมบํารุงระบบไฟฟา 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจสอบการซอมบํารุงไฟฟา กระจดัระบบขั้นตอนการซอม
บํารุงรักษาและรายงานผล 

2. เพื่อใหมีความสามารถซอมบํารุงระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและรายงานผล 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีตปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพขอ

งานมีคุณธรรม จริยธรรมและเจตนคติที่ดตีอวิชาชีพ 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 

~ 34 ~

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวิธีปฏิบัติการซอมบํารุงระบบไฟฟา 
2. วางแผนงานการซอมบํารุงระบบไฟฟาเครื่องใชไฟฟา อยางเปนระบบ 
3. วิเคราะหปญหา วางแผน และแกปญหา ตรวจซอมบํารุงรักษาตามแผนงานกําหนด 
4. สรุปรายงานผลตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการซอมบํารุงระบบไฟฟาเครื่องใชไฟฟา วิเคราะหปญหาตามตารางเวลาที่
กําหนดจากคูมืออุปกรณหรือระยะเวลาการใชงาน กาํหนดแผนงาน งบประมาณดําเนินการ สรุปรายงาน
ผลบันทึกขอมูลจัดเก็บอยางเปนระบบ 
 
3104-2208 เทคโนโลยีระบบอาคาร 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อเขาใจแบบและการทํางานของอุปกรณที่ใชในงานระบบของอาคาร 
2. เพื่อใหมีความสามารถติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณเพื่อตรวจสอบและซอมบํารุง

อุปกรณที่ใชในงานระบบของอาคาร 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานแบบในการติดตั้งและเดินสายของอปุกรณตาง ๆ 
2. ติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณที่ใชในงานระบบ 
3. วัด ตรวจสอบ และซอมบํารุงอุปกรณที่ใชในระบบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ แบบ รูปแบบ การทํางานของอุปกรณที่ติดตั้งในงานระบบ ติดตั้ง ถอด 
ประกอบและตรวจสอบเพื่อบํารุงรักษาในงานระบบของอาคาร อันไดแก ระบบ Nurse call system สาย
ดินแบบพเิศษระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบจายน้ํารอน Sound & presentation, Key Card & Delay 
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง  Pump & Fire pump ระบบหมนุเวยีนถายเทอากาศ (Ventilation System) การ
อนุรักษพลังงาน 
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3104-2209 ปญหาพิเศษการติดตั้งไฟฟา 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนการแกปญหา 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูพัฒนาสิง่ตาง ๆ 
3. เพื่อใหกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหปญหาทางไฟฟาและแกไขปญหาตาง ๆ ได 
2. ประยุกตนําเทคโนโลยีมาสรางเปนนวัตกรรมใหม ๆ 
3. ทดสอบ เก็บขอมลู บันทึก ทํารายงานผล เพื่อการวิเคราะห วิจยั 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหรือวิเคราะหเร่ืองเฉพาะที่นาสนใจโดยผูสอนเปนผูกําหนดหัวขอให ศึกษาหรอืวิเคราะห  
ทั้งนี้ หัวขอทีจ่ะศึกษาควรเปนงานซึ่งกําลังเปนที่สนใจและเปนเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม ๆ ที่
นักศึกษาไฟฟาควรศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
 
3104-2210 วิทยาการกาวหนาการติดตัง้ไฟฟา 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการการติดตั้งควบคมุอุปกรณติดตัง้สมัยใหม 
2. เพื่อใหมีความสามารถออกแบบติดตั้งอุปกรณไฟฟารุนใหม 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการคนควาสรางสรรคผลงานดานติดตั้งไฟฟา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบติดตัง้ระบบไฟฟาดวยอุปกรณไฟฟาสมัยใหม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งอุปกรณควบคุมและปองกันใบงานติดตั้งไฟฟาสมัยใหม 

ที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและสถานประกอบการ 
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3104-4201 ปฏิบตัิงานตดิตั้งไฟฟา 1 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทกัษะในอานแบบวิเคราะหแกปญหา  ติดตั้งอปุกรณตูสวิตชบอรดและอุปกรณ
ควบคุม 

2.  เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย    มีความ
ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบ ติดตัง้  ตรวจสอบอุปกรณควบคุมตูสวิตชบอรด 
2. วิเคราะหขอบกพรองและซอมบํารุงรักษาอุปกรณควบคมุตูสวิตชบอรด 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห ออกแบบ แกปญหา ควบคมุคุณภาพ ใน

งานติดตั้งอุปกรณตูสวิตชบอรดและอุปกรณควบคุม 
 
3104-4202 ปฏิบตัิงานตดิตั้งไฟฟา 2 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทกัษะในออกแบบและประมาณการไฟฟา 
2. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย    มีความ

ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบ ระบบไฟฟาและประมาณการงานติดตั้งไฟฟา 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน ออกแบบ เขียนแบบ วางแผน วเิคราะห แกปญหา ควบคุม
คุณภาพ ในงานออกแบบและประมาณการระบบไฟฟา 
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3104-4203 ปฏิบตัิงานตดิตั้งไฟฟา 3 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทกัษะในออกแบบ เขียนแบบและประมาณการไฟฟาแสงสวาง 
2. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย    มีความ

ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบ เขียนแบบ ระบบไฟฟาแสงสวางและประมาณการงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน ออกแบบ เขียนแบบ วางแผน วเิคราะห แกปญหา ควบคุม
คุณภาพ ในงานออกแบบและประมาณการระบบไฟฟาแสงสวาง 
 
3104-4204 ปฏิบตัิงานตดิตั้งไฟฟา 4 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทกัษะใน วิเคราะห แกปญหา ควบคุมคุณภาพงานระบบสงจายไฟฟาและอปุกรณ
ปองกันไฟฟา 

2. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย    มีความ
ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ติดตั้ง ทดสอบ ควบคมุงานสงจายไฟฟาและอุปกรณปองกันไฟฟา 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน วางแผน วิเคราะห แกปญหา  ควบคุมคุณภาพ ในงานสง

จายไฟฟาและอุปกรณปองกนัไฟฟา 
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3104-2301 เคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการปรับสภาวะอากาศ การคํานวณโหลด ความรอนและการใช
แผนภูมิไซโครเมติค 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการคํานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศ, ติดตัง้และบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ 

3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั มีความตระหนัก
ถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการปรับสภาวะอากาศและการปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 
2. วิเคราะหคุณสมบัติของสภาวะอากาศจากแผนภูมิไซโคเมติคและแผนภูม ิ
3. คํานวณขนาดเครื่องปรับอากาศและ ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการหาสภาวะอากาศจากแผนภูมิไซโครเมติค การหาความสัมพันธเร่ืองความ
รอน ความดนัและอณุหภูมขิองระบบเครื่องทําความเยน็จาก PH CHART ของระบบทําความเย็นจาก
สาร  R-12   R-22  R-134a  และอื่น ๆ คํานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศและเลือกขนาด
เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม  บํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 
 
3104-2302 เคร่ืองทําความเย็นอุตสาหกรรม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของระบบเครื่องทําความเยน็อุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหมีความสามารถออกแบบ คํานวณและติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องทําความเยน็

อุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั  มีความตระหนัก

ถึงคุณภาพของงานและจรยิธรรมในการสรุปผลและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานของระบบเครื่องทําความเยน็อุตสาหกรรม 
2. คํานวณออกแบบระบบเครื่องทําความเยน็และเลือกขนาดเครื่องทําความเย็น 
3. ติดตั้ง ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบเครือ่งทําความเยน็อุตสาหกรรม 



 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 39 ~

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการทํางานและวัฏจกัรการทําความเย็นแบบอัดไอ โครงสรางสวนประกอบ
ของระบบเครื่องทําความเยน็อุตสาหกรรมแบบตาง ๆ ทั้งระบบทางกลและทางไฟฟา เชน ตูแช หองเยน็ 
เครื่องทําน้ําแข็ง ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นแบบตาง ๆ 
 
3104-2303 อุปกรณควบคมุเคร่ืองทําความเย็น 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน โครงสรางและสวนประกอบของอุปกรณควบคุมเครื่องทํา
ความเยน็ 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการเขียนวงจรทางกลทางไฟฟา วิเคราะหขอบกพรองและแกไข
ปญหาอุปกรณทางกลทางไฟฟาและเลือกใชอุปกรณควบคุมเครื่องทําความเยน็ 

3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั มีความตระหนัก
ถึงคุณธรรมของงาน และมจีริยธรรมในการสรุปผลและรายการผล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของอุปกรณควบคุมเครื่องทําความเย็น 
2. เขียนวงจรทางกลทางไฟฟาและวิเคราะหขอบกพรองเขาในอุปกรณทางกลไฟฟา 
3. ประยุกตใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสควบคมุเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณควบคุมเครื่องทําความเยน็
ระบบทางกลและทางไฟฟา การทํางานของระบบควบคุมความเย็นโดยไมโครโปรเซสเซอร ควบคุม
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศแบบอัตโนมัติทั้งแบบมสีายและแบบไรสาย การควบคุมมอเตอรดวย
อินเวอรตเตอร 
 
3104-2304 ระบบสงจายลมและน้ํา 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ โครงสราง สวนประกอบของอุปกรณในระบบสงลมและน้ํา 
2. เพื่อใหมีความสามารถออกแบบและคํานวณระบบทอสงลมเย็นและน้ํา ตรวจสอบ

บํารุงรักษาระบบจายลมและน้ํา 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั  มีความตระหนัก

ถึงคุณธรรมของงานและจรยิธรรมในการสรุปผลและรายงานผล 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง และสวนประกอบของระบบสงจายลมและน้ํา 
2. อานแบบและจัดทํารายการวสัดุอุปกรณ 
3. คํานวณปริมาณลม วิธีการปรับลม ระบบการกรองอากาศและการออกแบบระบบทอลม

เบื้องตน 
4. ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบทอลม ปมน้ําแบบตาง ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโครงสรางและสวนประกอบของระบบทอสงลม     ทออากาศบริสุทธิ์   ทอจายลมแบบ
ตาง ๆ ทอออน การคํานวณปริมาณลม วธีิการปรับลม ชนิดและระบบของการกรองอากาศแบบตาง ๆ 
ชนิดและลักษณะของพดัลมแบบตาง ๆ ที่ใชกับทอสงลม ปมน้ําและลักษณะสมบตัิการออกแบบและ
บํารุงรักษาระบบจายลมและน้ํา การเลือกใชวาลว การหุมฉนวนกันความรอนทอสงลมและน้ํา 
 
3104-2305 เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทําความเยน็และปรับอากาศในงานขนสง 
2. เพื่อใหมีความสามารถคํานวณหาขนาดเครือ่งทําความเยน็และปรับอากาศในงานขนสง     

ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศในงานขนสง 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั มีความตระหนัก

ถึงคุณธรรมของงาน และมจีริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางาน   โครงสรางและสวนประกอบเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศใน
งานขนสง 

2. ทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศในรถยนต  รถปรับอากาศแบบตาง  ๆ  ระบบทํา
ความเยน็หองเย็น 

3. ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศในงานขนสง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการติดตั้งตรวจสอบระบบ เครื่องทําความเยน็และปรับอากาศในงานขนสง 
เชนระบบปรบัอากาศในรถยนต รถตู รถโดยสารปรับอากาศ รถหองเยน็ ทั้งระบบสารความเย็นแบบตาง 
ๆ  บํารุงรักษาระบบทางกลและทางไฟฟา 
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3104-2306 ซอมบํารุงเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน ซอมบํารุง เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
2. วิเคราะหปญหา แกปญหาตรวจซอมเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั มีความตระหนัก

ถึง   คุณธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 
2. วิเคราะหวางแผน แกปญหา ตรวจซอมเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 
3. ติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรบัอากาศ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ วางแผน วเิคราะหตรวจสอบ ซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเยน็และปรับ
อากาศ 
 
3104-2307 ปญหาพิเศษเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและแกปญหาพิเศษของเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 
2. เพื่อใหสามารถวางแผน กําหนดวิธีการแกปญหาได 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยอยางมีคณุภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการงานแผนปญหาพิเศษทางเครือ่งทําความเยน็ 
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาพิเศษไดอยางเปนระบบ สรุปรายงานผลและนําเสนอ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาปฏิบัติการแกปญหาพิเศษทางเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศในสถานศึกษาหรือสถาน

ประกอบการ 
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3104-2308 วิทยาการกาวหนาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจหลักการและวิธีการทําความเยน็โดยใชความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
2. เพื่อใหสามารถแยกแยะระบบการทํางาน  ขอดี  ขอเสียของแตละระบบเพื่อเลือกตามความ

เหมาะสม 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณตี รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนกัถึง

คุณภาพของงานและเจตนคตทิี่ดี มีจริยธรรมคุณธรรมในการสรุปผลและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและวิธีการทําความเยน็โดยใชเทคโนโลยีใหม 
2. เปรียบเทียบระบบการปรับอากาศแบบดดูซับ 
3. ควบคุมการเลือกเดินเครื่องทําความเยน็ตามสภาวะโหลดเพื่อประหยัดพลังงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคนควาหลักการทําความเย็นโดยใชเทคโนโลยีกาวหนาใหม  ที่ใชระบบปรับอากาศขนาด

ใหญ  ระบบดดูซับ (Absorption) ประเภทของชนิดการเกบ็น้ําแข็ง  ( Storage Tank)   และการนําน้ําแข็ง
มาใชงานการเลือกวิธีการเดนิเครื่องทําความเย็นเพื่อประหยัดพลังงาน ฯลฯ 
 
3104-4301 ปฏิบตัิงานเครือ่งทําความเยน็และปรับอากาศ 1 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน งานการแกปญหางานเครือ่งทําความเยน็และปรับอากาศ 
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหา ควบคุมคุณภาพเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั มีความตระหนัก

ถึงคุณธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง ของเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 
2. วิเคราะหวางแผน แกปญหาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
3. ตดิตั้งบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรบัอากาศ 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงาน, ฝกงานในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะหตรวจ

ซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 
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3104-4302 ปฏิบตัิงานเครือ่งทําความเยน็และปรับอากาศ 2 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน งานการแกปญหางานเครือ่งทําความเยน็อุตสาหกรรม 
2. วิเคราะหปญหา แกปญหา ตรวจซอม ควบคุมคุณภาพเครือ่งทําความเยน็ในอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั มีความตระหนัก

ถึงคุณธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการทํางาน โครงสราง ของเครื่องทําความเยน็อตุสาหกรรม 
2. วิเคราะหวางแผน แกปญหา เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม 
3. ติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงาน, ฝกงานในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะหตรวจ

ซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเยน็อุตสาหกรรม 
 
3104-4303 ปฏิบตัิงานเครือ่งทําความเยน็และปรับอากาศ 3 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผนงานการแกปญหางานระบบสงจายลมและน้ํา 
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาควบคุมคุณภาพของระบบสงจายลมและน้ํา 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั มีความตระหนัก

ถึงคุณธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางของระบบสงจายลมและน้ํา 
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาควบคุมคุณภาพระบบสงจายลมและน้ํา 
3. ติดตั้งบํารุงรักษาระบบสงจายลมและน้ํา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัตงิาน, ฝกงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะห
ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบสงจายลมและน้ํา 
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3104-4304 ปฏิบตัิงานเครือ่งทําความเยน็และปรับอากาศ  4 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผนงานการแกปญหางานเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาควบคุมคุณภาพงานเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั มีความตระหนัก

ถึงคุณธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางของเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศเฉพาะงาน 
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาควบคุมคุณภาพเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศเฉพาะงาน 
3. ติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรบัอากาศเฉพาะงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงาน, ฝกงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะห
ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศเฉพาะงาน 
 
3104-2401 เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติการวัดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม  วเิคราะหปรับเทียบ บํารุงรักษา 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ปลอดภัย  เปนขั้นตอนมีขบวนการคิดที่

เปนไปดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวัดในงานอุตสาหกรรมดวยเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
2. ติดตั้งปรับแตงบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมอืวัดอุตสาหกรรม 
3. ติดตั้งปรับแตงระบบเครื่องมือและอุปกรณในการวดัและควบคุม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและการวัดของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในการวัด
ความดัน การไหล อุณหภูม ิ ระดับความชืน้ ความถวงจาํเพาะ  ความเปนกรดเปนดาง  ความนําไฟฟา
ของแข็งของเหลวและกาซ การวัดเชิงวิเคราะห เครื่องบนัทึกคา  อุปกรณเชื่อมโยงเครื่องมือวัดกับเครื่อง
ควบคุมกระบวนการ ตลอดจนการใชการปรับเทียบตรวจซอมและบํารุงรักษาอุปกรณประกอบ 
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3104-2402 เคร่ืองควบคุมกระบวนการ 3 (4) 
* ตองเรียนรายวิชาเครื่องวัดอุตสาหกรรมมาแลวหรือเรียนในภาคเรยีนเดียวกนั 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่องควบคุมกระบวนการทีใ่ชในการ
ควบคุมกระบวนการ 

2. ปฏิบัติการปรับตั้งพารามิเตอรตาง ๆ ในเครื่องควบคุมกระบวนการ  ในงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ปลอดภัย  มีขัน้ตอน มีขบวนการคิดที่

เปนไปดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ติดตั้ง ปรับแตง บํารุงรักษาเครื่องควบคุมกระบวนการ 
2. ตอเชื่อมอุปกรณรวมกับเครื่องควบคุมกระบวนการ 
3. ปรับตั้งพารามิเตอรของเครื่องควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องมือ อุปกรณควบคุมแบบ
อิเล็กทรอนิกสและแบบนิวเมติกสที่มีฟงกช่ันการควบคุม เชน ON-OFF Proportional, Proportional + 
Integral, Proportional + Integral + Derivative, Programmable Controller อุปกรณรับสัญญาณจากเครื่อง
ควบคุมแบบอเิล็กทรอนิกสและนิวเมตกิส  การเลือกใชเครื่องควบคุม การปรับคาพารามิเตอร การ
ประยุกตใชเครื่องควบคุมกระบวนการ  การบํารุงรักษา  การตรวจสอบและแกไขขอขัดของของวงจร  
การเชื่อมโยงเครื่องควบคุมกระบวนการกบัคอมพิวเตอร  
 
3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอรและการใชงาน 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร  หนวยความจํา ระบบควบคุม การรับสงขอมูล 
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครโปรเซสเซอร 
3. เพื่อใหมกีจินสัิยที่มีความรอบคอบ มีเหตผุลในขบวนการคิดวิเคราะหสรางสรรคในงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร  
2. ใชไมโครโปรเซสเซอรควบคุมอุปกรณทางไฟฟา 
3. ประกอบวงจรไมโครโปรเซสเซอรและอุปกรณ 
4. เขียนโปรแกรมภาษาประยุกตในงานไมโครโปรเซสเซอร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร โครงสรางสถาปตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร 
สัญญาณและขบวนการทํางานตาง ๆ ของไมโครโปรเซสเซอร การติดตอไมโครโปรเซสเซอรกับ
หนวยความจํา ขบวนการดีเอ็มเอ  และการอินเตอรรัพต  หลักการรับและการสงขอมูลกับอุปกรณ
ภายนอก  การติดตอไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณภายนอก  การเขียนโปรแกรมภาษาและการ
ประยุกตใชงานอื่น ๆ  
 
3104-2404 เทคโนโลยีการวัดและควบคมุ 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจการพัฒนาการเครื่องมือวัดและควบคุมในอตุสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชเครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการคนควาดัดแปลงดานเทคโนโลยีใหม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ติดตั้งและปรบัแตงพารามิเตอรเครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมกระบวนการทีใ่ชเทคโนโลยี่

ใหม 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาปฏิบัติเกีย่วกับเทคโนโลยีการวัดและควบคุม ของเครื่องมือวัดและควบคุมแบบใหม การ
ปรับตั้งพารามิเตอร การตอเชื่อมระบบคอมพิวเตอร 
 
2104-2405 วิทยาการกาวหนางานการวดัและการควบคุม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจวทิยาการกาวการวัดและควบคมุ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานการวัดและควบคุม 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึง

คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชพี 
มาตรฐานรายวิชา 

1. คนควาหาความรูทางดานการวัดและควบคมุเพิ่มเติมในลักษณะตาง ๆ 
2. รายงานผลการคนควาและนาํเสนอผลงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชานีเ้ปนรายวิชาที่จดัไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางการวดัและควบคุมที่เกิดขึ้นใน
อนาคต ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีการวัดและควบคุมและมิไดมีไวในรายวิชาของหลกัสูตรนี้ 
รายละเอียดของเนื้อหาใหจดัตามความเหมาะสมและไมซํ้าซอนกับรายวชิาอื่น 
 
3104-2406 เคร่ืองมือและอุปกรณอุตสาหกรรม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจระบบสญัลักษณ  ลักษณะสมบัติของอุปกรณชนิดตาง ๆ ในงานวัดและ
ควบคุม 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานอานแบบ ติดตั้ง  ตรวจสอบและบํารุงรักษา 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางาน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกีย่วกับรูปแบบของสัญลักษณตาง ๆ ของอุปกรณอุตสาหกรรม 
2. เลือกใชอุปกรณควบคุมตวัสุดทายวัสดุอุปกรณ  งานทอในดานชนดิ ประเภท มาตรฐาน 
3. ติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณในงาน อุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบสัญลักษณ และการอานแบบอุปกรณในงานอุตสาหกรรม ลักษณะสมบัติของ
อุปกรณแตละชนิดที่ใชในงานวัดและควบคุม เชน อุปกรณควบคุมตวัสุดทาย ปม พัดลม คอนเวเยอร  
เครื่องยอย เครื่องบด เครื่องอบแหง  หมอน้ํา  หมอไอน้ํา เครื่องกรอง คูลล่ิงทาวเวอร เครื่องผสม 
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และอื่นๆ  วิธีการติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ในงานอุตสาหกรรม
การวัดและควบคุม 
 
3104-4401 ปฏิบตัิงานการวัดและควบคมุ 1 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทกัษะในการวางแผนและวเิคราะหแกปญหา   รวมทั้งควบคมุคุณภาพงาน 
เครื่องมือวัด       อุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ 

2. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย  มีความ
ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดการและพฒันาระบบงาน  
2. ใชเครื่องมือพื้นฐานชางเครือ่งมือวัดถูกตองเหมาะสม 
3. ติดตั้ง ปรับตั้งคาผานการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในการวางแผน   ตรวจสอบปรับเทียบ  และบํารุงรักษา
เครื่องมือวัดอตุสาหกรรมชนิดตาง ๆ 
 
3104-4402 ปฏิบตัิงานการวัดและควบคมุ  2 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมทีกัษะในการวางแผน  วิเคราะห  แกปญหา  รวมท้ังควบคุมคุณภาพงานเครือ่ง
ควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ  

2. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความ
ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดการและพฒันาระบบงานควบคุมแบบตาง ๆ 
2. ปรับตั้งคาผานการใชงานอุปกรณการวัดและควบคุมแบบตาง ๆ 
3. ติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ และระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

คาํอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ในการวางแผน ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ  แกไข ปรับแตง
และบํารุงรักษาเครื่องควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ 
 
3104-4403 ปฏิบตัิงานการวัดและควบคมุ  3 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทกัษะในการวางแผน  วิเคราะห  แกปญหา  รวมท้ังควบคุมคุณภาพ 
2. เพื่อใหมีความสามารถและทักษะในการอานแบบ  ติดตั้ง  ตรวจซอม  ปรับแตง  อุปกรณ

ควบคุมในงานอุตสาหกรรมการวดัและควบคุม 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนกัถึงคุณภาพ

ของงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดการและพฒันาระบบงานดานอุปกรณ ในงานอุตสาหกรรม 
2. อานแบบในงานอุตสาหกรรมการวัดและควบคุม 
3. ติดตั้ง  ปรับแตง  และบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือวัดและควบคุม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ    ในการออกแบบ   วางแผน   ติดตัง้    ปรับเทยีบ  อุปกรณ
ควบคุมในงานอุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพ 
 
3104-4404 ปฏิบตัิงานการวัดและควบคมุ  4 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทกัษะในการวางแผน  วิเคราะห  แกปญหา  รวมท้ังควบคุมคุณภาพ 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการจัดการ ควบคุมการผลิต 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางาน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนกัถึง

คุณภาพของงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดการ ควบคมุ และพัฒนาระบบงาน  
2. ดําเนินกระบวนการในระบบงานการวดัและควบคุม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ในการจัดการ  ควบคุมการผลิต และควบคุมคณุภาพ  ใน
กระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ในการผลิต 
 
3104-2501 เคร่ืองทําความเย็น 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทําความเยน็เบือ้งตน 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานทอและบริการคอมเพรสเซอร 
3. เพื่อใหสามารถบริการเครื่องทําความเยน็เบือ้งตน 
4. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ประณีตปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพ

ของงานมีคุณธรรม จริยธรรม  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชพี 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทําความเยน็เบือ้งตน 
2. ปฏิบัติงานทอ  เชื่อมทอ และบริการคอมเพรสเซอรได 
3. ปฏิบัติงานติดตั้ง ตรวจสอบการรั่ว  ทําสุญญากาศและบรรจุสารทําความเย็นได 
4. บริการตรวจซอมตูเย็นและเครื่องทําความเย็นได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทํางานเครื่องทําความเยน็เบือ้งตน  หลักการถายโอนความรอนอุณหภมูิ  ความ
ดัน  กฎของบอยส ชารล ปฏิบัติงานเกีย่วกบังานทอ  งานบริการคอมเพรสเซอร งานตรวจรั่ว ตดิตั้งและ
บริการเครื่องทําความเยน็ 
 
3104-2502 ซอมบํารุงเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจซอมบํารุงรักษาเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศและ
การจัดขั้นตอนกระบวนการซอมบํารุง 

2. เพื่อใหมีความสามารถซอมบํารุงระบบเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศและรายงานผล 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ประณีต  ปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพ

ของงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตทิี่ดีตอวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวิธีปฏิบัติการซอมบํารุงระบบเครื่องทําความเย็นและปรบัอากาศ 
2. วางแผนงานการซอมบํารุงระบบเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศอยางเปนระบบ 
3. วิเคราะหปญหา วางแผน การแกปญหาและตรวจซอมบุรงรักษาเครื่องทําความเยน็

และปรับอากาศ อยางเปนระบบ 
4. สรุปรายงานผลตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไข ปรับปรุง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการซอมบํารุงระบบเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ วิเคราะหปญหาตาม
ตารางกําหนดจากคูมือของเครื่อง ระยะเวลาการทํางาน  กําหนดแผนงานซอมบํารุง การประมาณการ
คาใชจาย สรุปรายงานและบนัทึกประวัติขอมูลการตรวจซอมอยางมีระบบ 
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3104-2503 ซอมบํารุงมอเตอรในงานอุตสาหกรรม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการตรวจสอบ ซอมบํารุงมอเตอรในงานอุตสาหกรรมได 
2. เพื่อใหตรวจสอบและซอมบํารุงมอเตอรในงานอุตสาหกรรมได 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางาน ดวยความรอบคอบ ประณีต ปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพ

ของงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตทิี่ดีตอวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานการตรวจสอบ และซอมบํารุงมอเตอรที่ใชในงานอุตสาหกรรมตาง ๆ 
2. ซอมบํารุงมอเตอรที่ใชในงานอุตสาหกรรม 
3. วิเคราะหปญหา วางแผน แกไข ตรวจสอบบํารุงรักษามอเตอรอยางมีระบบ 
4. รายงานผลการตรวจสอบ เสนอแนะแนวทางแกไข บันทึกประวัตกิารตรวจซอมอยางเปน

ระบบ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทํางานการปฏิบัติการติดตั้ง  การตรวจสอบมอเตอร การทดสอบคุณสมบัติของ
ฉนวนขดลวดมอเตอร การบํารุงรักษาและตรวจสอบเบื้องตน  (Preventive maintenance)  ประกอบดวย
การตรวจสอบรายสัปดาห  การตรวจสอบรายเดือน  การตรวจสอบประจําป  การเลือกขนาดและชนิด
ของมอเตอรที่ใชในงานอุตสาหกรรม  โดยการเปรยีบเทียบขอมูลมอเตอรจากบริษทัผูผลิต  กับขนาด
และความตองการใชงาน  การตรวจสอบวิเคราะหปญหา การวางแผนการซอมบํารุง ประมาณการ
คาใชจาย และการบันทึกประวัตกิารซอมบํารุงพรอมเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
 
3104-2504 ซอมบํารุงปมในงานอุตสาหกรรม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใชเขาใจหลักการทํางานและซอมบํารุงปมในงานอุตสาหกรรมได 
2. เพื่อใหซอมบํารุงปมในงานอตุสาหกรรมได 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ประณีต  ปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพ

ของงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตทิี่ดีตอวิชาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานปมในงานอุตสาหกรรม 
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ และซอมบํารุงปมที่ใชในงานอุตสาหกรรมได 
3. สามารถติดตั้งวาลวน้ํา และอปุกรณควบคุมเพิ่มเติมเขากับระบบปมได 
4. รายงานผลการตรวจสอบ แนวทางแกไข และบันทึกประวัตกิารตรวจซอมอยางเปนระบบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทํางานของปมในงานอุตสาหกรรมแบบตาง ๆ สวนประกอบและโครงสรางของ
ปม ลักษณะใบพัดของปมกบัการเลือกใชงาน  ทฤษฎีของไหล  คุณสมบัติของปมประเภทตาง ๆ ทั้งปม
น้ํา ปมลม ซ่ึงประกอบไปดวย ปมแบบลูกสูบ  ปมโรตารี่  ปมแรงเหลี่ยงหนีศูนยกลาง ปมแบบจุม  
(Submersible)  อุปกรณควบคุมปมชนิดตาง ๆ  เชนควบคุมความดัน  ควบคุมระดับ  ควบคุมอัตราการ
ไหล  ปริมาตร ระบบแอรไดรเออร การตรวจสอบวิเคราะหปญหาและซอมบํารุงปม  การวางแผน  การ
ซอมบํารุง  การประมาณการ และบันทึกจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
 
3104-2505 เคร่ืองมือวัดและอุปกรณปองกันไฟฟาในระบบจําหนาย 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของเครื่องวัดและอุปกรณปองกันในระบบจําหนาย 
2. เพื่อใหตดิตั้งเครื่องวัดและอปุกรณปองกนัไฟฟาในระบบจําหนายได 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ประณีต  ความปลอดภัย ตระหนกัถึง

คุณภาพของงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดตีอวชิาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องวัดและอุปกรณปองกันไฟฟาในระบบจําหนายได 
2. ติดตั้งเครื่องวดัและอุปกรณปองกันในระบบจําหนายได 
3. เลือกใชเครื่องวัดและอุปกรณปองกันในระบบจําหนายไดถูกตอง 
4. ตรวจสอบแกไข และซอมบํารุงเครื่องวัดและอุปกรณปองกันในระบบจําหนายได พรอมทั้ง

บันทึกประวัตจิัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโครงสรางหลักการทํางานเครื่องวัดประเภทตาง ๆ ที่ใชในระบบจําหนายแรงต่ําและแรง
สูง ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณปองกันในระบบจําหนายไฟฟา ประกอบดวย เครื่องมือวัดกําลังไฟฟา  คาดี
มานต  ตอตอเคอเรนททรานฟอรเมอร (CT)  โพเทนเซียลทรานฟอรเมอร (PT)  การตอลงดิน  การติดตั้ง
สายลอฟาและแรงสูง การทดสอบหมอแปลงไฟฟา การวัดแรงดึงของสายในระบบจําหนาย การ
ตรวจสอบกระแสไฟฟาร่ัวไหลของลูกถวยแรงสูง การทดสอบระบบกราวดของหมอแปลงไฟฟา 
ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณปองกันระบบจําหนายแรงต่ําและแรงสูง 
 
3104-2506 ซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใชเขาใจวธีิการใชเครื่องมือและหลักการทํางานของเครื่องมือซอมบํารุงอุปกรณไฟฟา
ชนิดตางๆ 

2. เพื่อใหรูจกัวิธีการใชเครื่องมือ ซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนายได 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ประณีต  ปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพ

ของงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตทิี่ดีตอวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชเครื่องซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนายได 
2. ใชเครื่องมือในการซอมบํารุงอุปกรณ ไฟฟาในระบบจําหนายไดถูกตอง 
3. วางแผนจัดเตรียมการใชเครือ่งมือและอุปกรณเพื่อซอมบํารุงอุปกรณไดเหมาะสม 
4. ซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนายได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทํางาน สวนประกอบและโครงสรางของอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนายและ
เครื่องมือซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนายไดแก เครื่องมือปลดสายระบบจําหนายแรงดันต่ํา  
แรงดันสูง  เครื่องมือปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน  การตอระบบกราวดลงดินขณะปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติการซอมบํารุง  อุปกรณระบบจําหนายแรงดนัต่ํา  ระบบแรงสูง  การวางแผนการซอมบํารุง การ
ประมาณและการอานแบบระบบสายสง  การประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกีย่วของกอนดับไฟ 
ตลอดจนการจดัเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
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3104-2507 ปญหาพิเศษงานซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการแกไขปญหาในระบบจําหนายไฟฟา 
2. เพื่อใหรูวิธีการวางแผนการแกปญหาระบบจําหนายไฟฟา 
3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีต  ปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพ

ของงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตทิี่ดีตอวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการแกปญหาพเิศษ ในระบบจําหนายไฟฟา 
2. วิเคราะหปญหา วางแผนการแกปญหาพเิศษในระบบจําหนาย 
3. สรุปรายงานผล เสนอแนะแนวทางการแกไขปรับปรุง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการแกปญหา วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในระบบจําหนาย  วางแผนการแกปญหา 
ประมาณการวสัดุที่ใช และดาํเนินการแกไข รายงาน สรุปผล  เสนอแนะแนวทางปองกันและปรบัปรุง
แกไข 
 
3104-2601 การออกแบบโครงสรางและระบบสุขาภิบาลในอาคาร 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมของโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อถูกแรงกระทํา 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณออกแบบชิ้นสวนของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3. เพื่อใหมีความเขาใจ  หลักการสุขาภิบาล  ระบบน้ําใช-น้ําทิ้ง  ระบบดับเพลิงดวยน้ํา  การ

ระบายน้ําทิ้ง  ทอระบายอากาศ  ระบบน้ํารอน  และเครื่องสุขภัณฑ 
4. เพื่อใหสามารถวิเคราะหระบบสุขาภิบาล  และการบําบดั  ปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย 
5. เพื่อใหมกีิจนสัิจในการทํางานดวยความรอบคอบ  รับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. วิเคราะหหลักการและวิธีการระบบสุขาภิบาล  ระบบน้ําใช-น้ําทิ้ง  ระบบดับเพลิงดวยน้ํา  

การระบายน้ําทิ้ง  ทอระบายอากาศ  ระบบบําบัดน้ําเสีย  และวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการในการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  น้ําหนักที่กระทําตอช้ินสวน
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  หลักการสุขาภิบาลน้ําใช-น้ําทิ้ง  ระบบดับเพลิงดวยน้ํา  ระบบน้ํารอน  
ระบายน้ําทิ้ง  ทอระบายอากาศ  ระบบกําจดัน้ําเสีย  และเครื่องสุขภัณฑในอาคารขนาดใหญ 
 
3104-2602 ระบบไฟฟาในอาคารขนาดใหญ 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจระบบไฟฟาทีใ่ชในอาคารขนาดใหญ 
2. เพื่อใหอาน  เขยีนแบบไฟฟาที่ใชในอาคารขนาดใหญ 
3. เพื่อใหตดิตั้ง  บํารุงรักษาไฟฟาในอาคารขนาดใหญ 
4. เพื่อใหทํางานระบบไฟฟาในอาคารขนาดใหญไดสอดคลองกับมาตรฐาน  กฎ  ระเบยีบ  

และความปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจสวนประกอบ  หนาทีข่องระบบไฟฟาตาง ๆ ที่ใชในอาคารขนาดใหญ 
2. อานเขียนแบบสัญลักษณระบบไฟฟาในงานอาคารขนาดใหญ 
3. ติดตั้งบํารุงรักษาระบบไฟฟาในอาคารขนาดใหญ 
4. ตัดตอระบบไฟฟาตาง ๆ ในอาคารขณะเกดิความผิดปกติไดอยางปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ปฏิบัติ  โครงสราง  หนาที่ของระบบไฟฟาตาง ๆ ในอาคารขนาดใหญ  ประกอบดวย
ระบบจายกําลังไฟฟา  หมอแปลงไฟฟา  ตูจาย  สายปอน  ตูโหลด  ระบบไฟฟาสํารอง  จําพวกเครื่อง
กําเนิดไฟฟา  ระบบควบคุมยูพีเอส  การตอเชื่อมเขากับระบบ  ระบบสือ่สาร  ระบบเตือนภยั  ระบบ    
ขนถาย  ระบบควบคุมการประหยัดพลังงาน  ชองทางเดิน  แบบสัญลักษณ  รายละเอยีดเพื่อการติดตัง้
และบํารุงรักษา 
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3104-2603 การซอมบํารุงเคร่ืองใชประจําอาคาร 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจโครงสราง  หลักการทํางานของเครื่องใชตาง ๆ ประจําอาคารขนาดใหญ 
2. เพื่อใหเขาใจสญัลักษณแบบ  สวนประกอบเครื่องใชตาง ๆ ประจําอาคารขนาดใหญ 
3. เพื่อใหเขาใจวธีิติดตั้ง  ตรวจสอบ  บํารุงรักษาเครื่องใชตาง ๆ ประจําอาคารขนาดใหญ 
4. เพื่อใหเขาใจ  วิธีการปฏิบัตงิานของเครื่องใชตาง ๆ ประจําอาคารขนาดใหญ  ดวยวิธีที่

ถูกตองและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจโครงสราง  หนาที่  หลักการทํางานของเครื่องใชตาง ๆ ประจําอาคารขนาดใหญ 
2. อานสัญลักษณแบบ  สวนประกอบติดตัง้เครื่องใชประจําอาคารขนาดใหญ 
3. ติดตั้งตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องใชประจาํอาคารขนาดใหญ 
4. ปฏิบัติงานตาง ๆ กับเครื่องใชในอาคารขนาดใหญ  ดวยวธีิที่ถูกตองและปลอดภยั 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ปฏิบัติ  หนาที่โครงสรางของเครื่องใชตาง ๆ  ในอาคารขนาดใหญ  ประกอบดวย     
หมอแปลงเครื่องกําเนิด  เครือ่งปรับอากาศ  ลิฟต  บันไดเลื่อน  เครื่องอัดอากาศ  เครื่องไอน้ํา  เครื่องซัก
อบรีด  เครื่องครัว  ปมน้ํามนัพรอมติดตั้ง  บํารุงรักษาดวยวิธีที่ปลอดภยั 
 
3104-2604 ระบบอนุรักษพลังงาน 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจระบบพลังงานตาง ๆ ภายในอาคารขนาดใหญ 
2. เพื่อใหเขาใจวธีิการควบคุมพลังงานในอาคารขนาดใหญ 
3. เพื่อใหเขาใจหลักการสูญเสียพลังงานในอาคารขนาดใหญ 
4. เพื่อใหเขาใจวธีิการอนุรักษพลังงานในอาคารขนาดใหญ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการถายเทพลังงานรูปตาง ๆ และการเปลี่ยนรูปพลังงาน 
2. คํานวณคาตวัแปรของพลังงานรูปตาง ๆ 
3. ทดสอบหาคาตัวแปรพลังงานหรือพลังงาน หรือคาตาง ๆ ในการถายเทหรืออนุรักษ   

พลังงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ หลักการเกดิ การถายเทของพลังงาน คํานวณหาคาตัวแปรของพลังงานรูปตาง ๆ  
หนวยวัดพลังงาน  อุปกรณแปลงพลังงาน  วัสดุฉนวน  ตัวนําพาหะ  ในการถายเทหรือปองกันพลังงาน  
วิธีการควบคุม  การถายเท  การอนุรักษพลังงานในระบบงานอาคารขนาดใหญ 
 
3104-2605 ระบบความปลอดภัยในอาคารขนาดใหญ 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจระบบความปลอดภัยอันเนื่องมาจากระบบตาง ๆ ในอาคารขนาดใหญ 
2. เพื่อใหเขาใจวธีิการปองกันภยัอันเกดิจากระบบตาง ๆ ในอาคารขนาดใหญ 
3. เพื่อใหเขาใจวธีิการทํางานโดยคํานึงถึงระบบความปลอดภัยในอาคารขนาดใหญ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจระบบตาง ๆ ในอาคารขนาดใหญและระบบความปลอดภัย 
2. ควบคุมและปองกันภยัอันเกดิจากระบบตาง ๆ ในอาคารขนาดใหญ 
3. ศึกษาวิธีทํางานเพื่อลดความสูญเสีย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ปฏิบัติ  โครงสรางของระบบตาง ๆ  ในอาคารขนาดใหญพรอมอนัตรายที่อาจเกิดขึ้น  
ประกอบดวยระบบจายกําลังไฟฟา  ระบบไอน้ํา  ระบบปองกันฟาผา  ระบบสื่อสารเตือนภัย  ระบบ
ความปลอดภยั  ระบบลิฟท  บันไดเลื่อน  วิธีปองกันและการปฏิบัติในขณะเกิดเหตกุารณตาง ๆ การขอ
ความชวยเหลือพรอมแกไข 
 
3104-4601 ปฏิบตัิงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ  1 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจแบบงานตาง ๆ ในงานอาคารขนาดใหญ 
2. เพื่อใหเขาใจโครงสรางระบบตาง ๆ ในงานอาคารขนาดใหญ 
3. ปฏิบัติงานระบบอนุรักษพลังงานและบําบดัสิ่งแวดลอมในงานอาคารขนาดใหญ 
4. ปฏิบัติงานระบบตาง ๆ ดวยความระมัดระวัง  คํานึงถึงกฎแหงความปลอดภัย 
5. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนตรงตอเวลา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจแบบงานตาง ๆ ในระบบงานอาคารขนาดใหญ 
2. เขาใจโครงสรางหลักการทํางานอุปกรณในระบบและระบบงานอาคารขนาดใหญ 
3. เขาใจหลักการอนุรักษพลังงานและระบบบาํบัดสิ่งแวดลอม 
4. เขาใจระบบความปลอดภยัในงานอาคารขนาดใหญ 
5. ตรวจสอบคนหาจุดตาง ๆ ในระบบงานอาคารขนาดใหญได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติแบบงาน  โครงสรางสถาปตย  ภาพตัดไดอะแกรมของระบบตาง ๆ  รวมถึง           
หลักการทํางานของอุปกรณในระบบ  การตรวจสอบคนหา  จุดตดิตั้งตาง ๆ ระบบอนุรักษพลังงาน  
ระบบบําบัดสิ่งแวดลอม  ความปลอดภัยในระบบงานอาคารขนาดใหญ 
 
3104-4602 ปฏิบตัิงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 2 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของระบบประปาสุขาภิบาล 
2. เพื่อใหเขาใจระบบแสงสวางในงานอาคารขนาดใหญ 
3. เพื่อใหเขาใจระบบจายกําลังไฟฟาในงานอาคารขนาดใหญ 
4. เพื่อใหเขาใจระบบควบคุมในงานอาคารขนาดใหญ 
5. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนตรงตอเวลาภายใตกฎของความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของระบบประปาและสุขาภบิาลในงานอาคารขนาดใหญ 
2. เขาใจหลักการระบบแสงสวางในงานอาคารขนาดใหญ 
3. เขาใจหลักการระบบจายกําลังไฟฟาในงานอาคารขนาดใหญ 
4. เขาใจหลักการระบบควบคุมในงานอาคารขนาดใหญ 
5. ตรวจซอม  แกไข  ระบบตาง ๆ ในงานอาคารขนาดใหญ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติ  ระบบประปาสุขาภิบาล  ระบบแสงสวาง  ระบบจายกําลังไฟฟา  ระบบควบคุม
อุปกรณ  ตรวจซอมแกไข  รายงานผล  ประมาณการตรวจซอมเบื้องตน 
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3104-4603 ปฏิบตัิงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ  3 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจระบบสื่อสารในงานอาคารขนาดใหญ 
2. เพื่อใหเขาใจระบบเตือนภัยในงานอาคารขนาดใหญ 
3. เพื่อใหเขาใจระบบปองกันฟาผาในงานอาคารขนาดใหญ 
4. เพื่อใหเขาใจระบบไฟฟาสํารองในงานอาคารขนาดใหญ 
5. เพื่อใหเขาใจระบบฉุกเฉินในงานอาคารขนาดใหญ 
6. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความอดทนตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจระบบสือ่สารในงานอาคารขนาดใหญ 
2. เขาใจระบบเตอืนภัยในงานอาคารขนาดใหญ 
3. เขาใจระบบปองกันฟาผาในงานอาคารขนาดใหญ 
4. เขาใจระบบไฟฟาสํารองในงานอาคารขนาดใหญ 
5. เขาใจระบบฉกุเฉินในงานอาคารขนาดใหญ 
6. ตรวจสอบ  คนหา  แกไข  จดุตาง ๆ ในระบบได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ปฏิบัติ  ระบบสื่อสาร  ระบบเตือนภยั  ระบบปองกนัฟาผา  ระบบไฟฟาสํารอง  ระบบ
ฉุกเฉิน  ตรวจซอม  คนหา  แกไข  รายงานผลประมาณการซอมเบื้องตน 
 
3104-4604 ปฏิบตัิงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ  4 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจระบบฐานขอมลูบริการลูกคาสัมพันธในงานอาคารขนาดใหญ 
2. เพื่อใหเขาใจวชิาการวางแผนการซอมระบบตาง ๆ ในงานอาคารขนาดใหญ 
3. ปรับปรุงระบบงานตาง ๆ ของงานอาคารขนาดใหญเพือ่ประสิทธิภาพขององคกร 
4. เพิ่มศักยภาพการทํางานในองคกรเพื่อรับรองสภาพการทาํงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบบใชเก็บประมวลฐานขอมูลบริการลูกคาสัมพันธในงานอาคารขนาดใหญ 
2. วางแผนการตรวจซอมระบบตาง ๆ  ในงานอาคารขนาดใหญ 
3. เขียนแผนปรับปรุงระบบงานตาง ๆ ในงานอาคารขนาดใหญ 
4. เพิ่มพูนศกัยภาพการทํางานในงานอาคารขนาดใหญดวยการสอบใบอนุญาตสําคัญตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติ  ฐานขอมูล  ลูกคา  ซัพพลายเออร  เซอรวิส  ลูกคาสัมพันธ  วางแผนตรวจซอม
ระบบตาง ๆ  เสนอแผนปรับปรุงระบบงานตาง ๆ เพิ่มพูนศักยภาพดวยการอบรม  เพื่อสอบผาน
ใบอนุญาตสําคัญ 
 
3104-6001 โครงการ 4 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทกัษะในการวางแผน  วิเคราะห  ดําเนินงาน และแกไขปญหา 
2. เพื่อใหมีความสามารถสรุปประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกจินิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบ และจรรยาในงานอาชีพ มีความคิดริเร่ิม

ในการสรางและพัฒนางานในสาขาวิชาชพี 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการในการจดัทําโครงการและการประยุกตความรูมาใชในการสรางผลงานใน
วิชาชีพ 

2. วางแผน  วิเคราะห  ดําเนินงานสรางผลงาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ใหนกัศึกษานาํความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอ
โครงงาน  ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพที่เกี่ยวของ ให
เสร็จในเวลาที่กําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ ตลอดการทําโครงงาน และนาํเสนอ
ผลงานใหคณะกรรมการประเมินผล 


