หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานบํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา

(เพิ่มเติม พ.ศ. 2551)
จุดประสงค
ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวย
วิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัวมีความรู ความสามารถ เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ
ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
นํ า ไปใช ใ นการค น คว า พั ฒ นาตนเองและวิ ช าชี พ เทคนิ ค อุ ต สาหกรรม ให เ กิ ด ความ
เจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี นํ า มาพั ฒ นางานอาชี พ ช า งเทคนิ ค อุ ต สาหกรรม ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม
4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม
และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ
5. เพื่ อ ให ส ามารถประกอบอาชี พ ในสถานประกอบการอุ ต สาหกรรมหรื อ สร า งสรรค ห รื อ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
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มาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา
1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพและเขียนโปรแกรม
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม 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
สาขางานติดตัง้ ไฟฟา
13. ออกแบบระบบไฟฟา
14. ติดตั้งระบบไฟฟา
15. บริการระบบไฟฟา
สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
13. ออกแบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
14. ติดตั้งเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
15. ซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
13. ตรวจสอบปรับตั้งเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและเครื่องควบคุมกระบวนการ
14. ติดตั้งตรวจซอมอุปกรณในงานอุตสาหกรรมวัดและควบคุม
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สาขางานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ
13. ควบคุมและซอมบํารุงระบบไฟฟาในอาคารขนาดใหญ
14. ควบคุมและซอมบํารุงเครื่องใชประจําในอาคารขนาดใหญ
15. ตรวจสอบควบคุมระบบความปลอดภัยในอาคารขนาดใหญ
สาขางานชางบํารุงรักษาระบบจําหนายและอุปกรณไฟฟา
13. ซอมบํารุงระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย
14. ซอมบํารุงปมและมอเตอรในอุตสาหกรรม
15. ซอมบํารุงเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
สาขางานการซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดานความสะอาด
13. ออกแบบ ทดสอบ และวิเคราะห เครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ดานความสะอาด
14. ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องกลไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสดานความสะอาด
15. ซอม บํารุงรักษา และบริการ เครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ดานความสะอาด
สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
13. ทดสอบ และวิเคราะห เครื่องจักร อุปกรณ ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
14. ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
15. ซอม บํารุงรักษา และบริการ เครื่องจักร อุปกรณ ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา

สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขางานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมผลิตไฟฟา
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟากําลัง ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 95 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพืน้ ฐาน
( 13 หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
( 30 หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 18 หนวยกิต )
2.4 โครงการ
( 4 หนวยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชั่วโมง
รวม ไมนอยกวา

24

หนวยกิต

65

หนวยกิต

6

หนวยกิต

95

หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขางานไฟฟากําลัง หรือสาขาวิชา
ไฟฟากําลัง
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ตอไปนี้
รหัส
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3104-0001
3104-0002
3104-0003
3104-0004
3104-0005

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ชื่อวิชา
งานเทคนิคพืน้ ฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เขียนแบบไฟฟา
เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา
เครื่องกลไฟฟาเบื้องตน
การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร
มอเตอรไฟฟาและการควบคุม
รวม

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(5)
2
(4)
2
(4)
2
(4)
3
(5)
2
(4)
3
(5)
3
(5)
20
(36)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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1. หมวดวิชาสามัญ
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
รหัส
ชื่อวิชา
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
รหัส
ชื่อวิชา
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร
3000-1521 คณิตศาสตร 2
3000-1525 แคลคูลัส 1

24

หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
2
(3)
2
(3)
1
(1)
2
(2)
1
(1)
2
(2)
หนวยกิต (ชั่วโมง)
1
(2)
1
(2)
3
(4)
3
(3)
3
(3)

2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
65 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพืน้ ฐาน
13 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุม บริหารงานคุณภาพ 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 ดิจิตอลประยุกต
2
(3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ
3
(3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3
(4)
หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ 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 เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
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 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3
(4)
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
18 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 8 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิตทีก่ าํ หนด
1. วิชาชีพสาขางานเครื่องกลไฟฟา
รหัส
ชื่อวิชา
3104-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3104-2102 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา
3104-2103 โรงตนกําลังไฟฟา
3104-2104 เครื่องกลไฟฟา 3
3104-2105 ซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟา
3104-2106 สนามแมเหล็กไฟฟา
3104-2107 ปญหาพิเศษเครื่องกลไฟฟา
3104-2108 วิทยาการกาวหนาเครื่องกลไฟฟา 1
3104-2109 วิทยาการกาวหนาเครื่องกลไฟฟา 2
3104-2208 เทคโนโลยีระบบอาคาร
สาขาวิชาไฟฟากําลัง

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
2
(2)
3
(*)
3
(*)
3
(*)
3
(4)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3104-2403
3104-4101
3104-4102
3104-4103
3104-4104

ไมโครโปรเซสเซอรและการใชงาน
ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 1
ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 2
ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 3
ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 4

3
5
5
4
4

(4)
(*)
(*)
(*)
(*)

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

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
2
(2)
2
(2)
3
(4)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(*)
3
(*)
5
(*)
5
(*)
4
(*)
4
(*)

3. วิชาชีพสาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
รหัส
ชื่อวิชา
3100-0111 เทอรโมไดนามิกส
3104-2301 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
3104-2302 เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
3104-2303 อุปกรณควบคุมเครื่องทําความเย็น
3104-2304 ระบบสงจายลมและน้ํา
3104-2305 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
2
(2)
3
(3)
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3104-2306
3104-2307
3104-2308
3104-4301
3104-4302
3104-4303
3104-4304

ซอมบํารุงเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
ปญหาพิเศษเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
วิทยาการกาวหนาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 1
ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 2
ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 3
ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 4

4. วิชาชีพสาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
รหัส
ชื่อวิชา
3104-2401 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3104-2402 เครื่องควบคุมกระบวนการ
3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอรและการใชงาน
3104-2404 เทคโนโลยีการวัดและควบคุม
3104-2405 วิทยาการกาวหนางานการวัดและควบคุม
3104-2406 เครื่องมือและอุปกรณอุตสาหกรรม
3120-2004 กลศาสตรของไหลและเทอรโมไดนามิกส
3120-2006 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
3120-2103 อุปกรณในงานการวัดและควบคุม
3120-2104 การดําเนินงานการวัดและควบคุม
3104-4401 ปฏิบตั ิงานการวัดและควบคุม 1
3104-4402 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 2
3104-4403 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 3
3104-4404 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 4

3
3
3
5
5
4
4

(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
2
(2)
3
(3)
3
(4)
2
(3)
2
(2)
5
(*)
5
(*)
4
(*)
4
(*)

5. วิชาชีพสาขางานชางบํารุงรักษาระบบจําหนายและอุปกรณไฟฟา
รหัส
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3104-2207 ซอมบํารุงระบบไฟฟา
3
(4)
3104-2501 เครื่องทําความเย็น
3
(4)
3104-2502 ซอมบํารุงเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3
(4)
3104-2503 ซอมบํารุงมอเตอรในงานอุตสาหกรรม
3
(4)
3
(4)
3104-2504 ซอมบํารุงปมในงานอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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3104-2505
3104-2506
3104-2507
3104-4501
3104-4502
3104-4503
3104-4504

เครื่องมือวัดและอุปกรณปองกันไฟฟาในระบบจําหนาย
ซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย
ปญหาพิเศษงานซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย 1
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย 2
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย 3
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย 4

6. วิชาชีพสาขางานเทคนิคในอาคารขนาดใหญ
รหัส
ชื่อวิชา
3104-2103 โรงตนกําลังไฟฟา
3104-2104 เครื่องกลไฟฟา 3
3104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2
3104-2202 การสองสวาง
3104-2204 เทคโนโลยีการขนถาย
3104-2206 ระบบสื่อสารเตือนภัย
3104-2208 เทคโนโลยีระบบอาคาร
3104-2301 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
3104-2306 ซอมบํารุงเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอรและการใชงาน
3104-2601 การออกแบบโครงสรางและระบบสุขาภิบาลในอาคาร
3104-2602 ระบบไฟฟาในอาคารขนาดใหญ
3104-2603 การซอมบํารุงเครื่องใชประจําอาคาร
3104-2604 ระบบอนุรักษพลังงาน
3104-2605 ระบบความปลอดภัยในอาคารขนาดใหญ
3104-4601 ปฏิบัติงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 1
3104-4602 ปฏิบัติงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 2
3104-4603 ปฏิบัติงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 3
3104-4604 ปฏิบัติงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 4

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

3
3
3
5
5
4
4

(5)
(4)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
5
(*)
5
(*)
4
(*)
4
(*)
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รหัส
3104-2701
3104-2702
3104-2703
3104-2704
3104-2705
3104-2706
3104-2707
3104-2708
3104-2709
3104-4701
3104-4702
3104-4703
3104-4704

7. วิชาชีพสาขางานการซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดานความสะอาด
(เพิ่มเติม พ.ศ. 2549)
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
เครื่องลางภาชนะ
3 (4)
เครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติ
3 (4)
เครื่องจักรและอุปกรณทําความสะอาดพืน้
2 (2)
เครื่องจักรงานซักรีด 1
3 (4)
เครื่องจักรงานซักรีด 2
3 (4)
เครื่องจักรและอุปกรณทําความสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร
2 (2)
ระบบสระวายน้ํา
3 (4)
เคมีภัณฑทําความสะอาด
2 (2)
เทคนิคการบริการธุรกิจ
2 (2)
ปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดา นความสะอาด 1 5 (*)
ปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดา นความสะอาด 2 5 (*)
ปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดา นความสะอาด 3 5 (*)
ปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดา นความสะอาด 4 5 (*)

รหัส
3104-2801
3104-2802
3104-2803
3104-2804
3104-2805
3104-2806
3104-2807
3104-2808
3104-2809
3104-2810
3104-4801
3104-4802

8. สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา (Electrical Generating Technology)
(เพิ่มเติม พ.ศ. 2551)
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
หมอแปลงไฟฟากําลัง
3 (4)
เครื่องกําเนิดไฟฟา
3 (4)
อุปกรณตัดตอนทางไฟฟา
2 (3)
อุปกรณปองกันทางไฟฟา
2 (3)
เครื่องมือวัดในระบบผลิตไฟฟา
3 (4)
ระบบควบคุมการผลิตไฟฟา
3 (4)
มอเตอรไฟฟา
3 (4)
ระบบไฟฟาสํารอง
2 (3)
ระบบเตือนอัคคีภัยและการปองกัน
2 (3)
อุปกรณควบคุมวาลวดวยไฟฟา
2 (3)
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 1
5 (*)
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 2
5 (*)

สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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3104-4803 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 3
3104-4804 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 4

4
4

(*)
(*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ
วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอ ยกวา
40 ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัส
ชื่อวิชา
3104-6001 โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา

4

หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)

6 หนวยกิต
จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชั่วโมง
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ชั่วโมง รวมไมนอยกวา 120 ชั่วโมง
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3104-0001 เขียนแบบไฟฟา

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจ มาตรฐานและสัญลักษณงานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อใหมีความสามารถเขียนแบบไฟฟาในงานติดตั้งไฟฟา งานเครื่องกลไฟฟาและควบคุม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ มาตรฐานและสัญลักษณงานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เขียนแบบไฟฟาในงานติดตัง้ ไฟฟา 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 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา

3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎีวงจรไฟฟา เครื่องวัดไฟฟา
2. เพื่อใหมีความสามารถตอวงจรไฟฟา วัดและหาคาพารามิเตอรในวงจรไฟฟา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ หลักการทฤษฎีวงจรไฟฟา เครื่องวัดไฟฟา
2. ตอวงจรไฟฟา วัดและหาคาพารามิเตอรในวงจรไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การทํ า งานของเครื่ อ งวั ด กระแส แรงดั น ความต า นทาน
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
สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 14 ~
3104-0003 เครื่องกลไฟฟาเบื้องตน

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานเครื่องกลไฟฟากระแสตรง
2. เพื่อใหมีความสามารถพันหมอแปลงไฟฟา วัดทดสอบการใชงานหมอแปลงไฟฟา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ หลักการทํางานเครื่องกลไฟฟากระแสตรง
2. พันหมอแปลงไฟฟา วัดทดสอบการใชงานหมอแปลงไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแมเหล็กไฟฟา การเหนี่ยวนําไฟฟา โครงสราง สวนประกอบ
วงจรขดลวดอารเมเจอรและหลักการทํางานของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง คอมมิวเตชั่น อารเมเจอรรี
แอคชั่ น การคํ า นวณค า การสู ญ เสี ย ประสิ ท ธิ ภ าพ การเริ่ ม เดิ น และควบคุ ม ความเร็ ว หลั ก การเกิ ด
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 หลักการติดตั้งและเดินสายไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร
2. ปองกันอุบัติภยั ในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร
3. เลือกใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณงานติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร
4. ติดตั้งระบบไฟฟาในและนอกอาคาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 15 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการปองกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟา, เครื่องมือ,
อุปกรณและวัสดุในงานติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร ประเภทของการติดตั้งการเดินสายไฟฟาระบบ
ไฟฟาแรงต่ํา วิธีการปกเสาพาดสาย วิธีการเดินสายดิน การตรวจสอบวงจรและซอมบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟาในและนอกอาคาร มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณปองกัน, เลือกใชวัสดุ อุปกรณใหเหมาะสมกับงาน
จากการคํานวณและตาราง การติดตั้งอุปกรณ เดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย อุปกรณปองกันไฟฟารั่ว
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
ศึก ษาและปฏิบัติ เ กี่ย วกับ ชนิด โครงสรา ง ส ว นประกอบและหลัก การทํา งานของมอเตอร
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. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความ
ตระหนักถึงคุณธรรมของงานและมีจริยธรรมในการสรุปผล รายงานผลและนําเสนอ
มาตรฐานรายวิชา
1. แกปญหาโจทยวงจรไฟฟาดวยทฤษฎีวงจรไฟฟาตาง ๆ
2. ทดสอบคุณสมบัติของวงจรไฟฟา
3. ทดสอบการปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติองคประกอบของวงจร กฎของเคอรชอฟพ และทิศทางอางอิงแนวคิด
เบื้องตน เกี่ยวกับกราฟของวงจรขาย วงจรแบบตัวตานทาน การวิเคราะหแบบปมและเมช ทฤษฎีของเท
วินินและนอรตัน คลื่นแบบไซน การแทนดวยเพสเซอร อิมพีแดนซและแอดมิตแตนซ การวิเคราะหใน
สถานะอยูตัวตอคลื่นแบบไซนกําลังไฟฟา ผลตอบสนองเชิงความถี่ วงจรไฟฟาสามเฟส ระบบวงจร
และกําลังไฟฟาสามเฟส การปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา
3104-1002 เครื่องวัดไฟฟา

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของเครื่องวัด การขยายยานวัด หมอแปลงเครื่องมือวัด การ
วัดดวยบริดจ การวัดคาความตานทานของหลักดิน การวัดคาความเปนฉนวน และการวัด
ดวยเครื่องบันทึกขอมูล
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวัด การอานคา และการนําเครือ่ งวัดไปใชวดั คาในวงจร
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. ขยายยานวัดและปรับตั้งเครื่องวัดไฟฟา
2. ตอเครื่องวัดไฟฟา วัดและอานคาทางไฟฟา
3. วัดคาและเปรียบเทียบกับการคํานวณ
4. ประยุกตใชเครื่องวัดเพื่อนําไปใชวดั คาในวงจร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการของเครื่องมือวัดการขยายยานวัด หมอแปลงเครื่องมือวัด
การวัดดวยบริดจ การวัดคาความตานทานของหลักดิน การวัดคาเปนฉนวน การวัดดวยเครื่องบันทึก
ขอมูล และการนําเครื่องวัดไปใชวัดคาในวงจร
3104-1003 ดิจิตอลประยุกต

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจระบบ ออกแบบ และคุณสมบัติของวงจรดิจิตอลแบบตางๆ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชงานวงจรดิจิตอลแบบตาง ๆ ดวยของจริงและหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ปลอดภัยอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบเลขฐาน คุณสมบัติของวงจรดิจติ อลแบบตางๆ
2. ออกแบบและเลือกใชงานวงจรดิจิตอลแบบตางๆ และประยุกตใชงาน
3. ซอมและสรางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานตาง ๆ ลอจิกเกต โครงสรางของวงจรรวมประเภท
TTL และ CMOS คณิตศาสตรของ Boolean และสมการ Logic De Morgan’s Theorem การ
วิเคราะหวงจรคอมมิเนชั่น
การลดตัวแปรในฟงกชนั่ วงจรคอมมิเนชั่น วงจรมัลติเพล็กซ ดี
มัลติเพล็กซ ดีโคดเดอร เอ็นโคดเดอร คอมพาราเตอร วงจรโมโนสเตเบิ้ลและสัญญาณนาฬิกา 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. เพื่อใหมีความเขาใจชนิด อุปกรณ วัสดุ เครื่องมือ ทอรอยสาย รางเดินสาย แผงจายไฟ
ตูควบคุมไฟฟา การตอระบบลอฟา และระบบสายดิน
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตัง้ เดินสาย ทอรอยสายไฟฟา รางเดินสาย แผง
จายไฟและตูควบคุมไฟฟา การบริการ ตรวจซอมและบํารุงรักษา
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในงานติดตั้ง
2. ติดตั้งเดินสายไฟฟาในอาคารและในโรงงาน
3. ตรวจสอบและตรวจซอมแกไขระบบไฟฟาในอาคารและในโรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในงานติดตั้งทอรอยสาย ราง
เดินสาย สวิตซตัดตอน เซอรกิตเบรกเกอร อุปกรณประกอบตูควบคุมไฟฟา หาขนาดตัวนํา ขนาดบัส
บาร การติดตั้ง บัสบาร และอุปกรณประกอบอื่น ๆ ในตูค วบคุมและแผงจายไฟ ติดตั้งระบบสายดิน
ตรวจซอม แกไขบํารุงรักษาระบบไฟฟา ในอาคารและในโรงงาน
3104-2002 เครื่องกลไฟฟา 1

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูและเขาใจลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟา
กระแสตรง และหมอแปลงไฟฟา
2. เพื่อใหมีความสามารถในการทดสอบและควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอร
ไฟฟากระแสตรงและหมอแปลงไฟฟา
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึง คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุป รายงานผลและนําเสนอ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะสมบัติเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสตรง และหมอ
แปลงไฟฟา
2. ทดสอบและควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสตรง และหมอ
แปลงไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟากระแสตรงแบบตาง ๆ
การควบคุม
เครื่องกลไฟฟากระแสตรง หลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟาแบบตาง ๆ เฟสเซอรไดอะแกรม
วงจรสมมูลของหมอแปลงไฟฟา การทดสอบหมอแปลงไฟฟา การตอหมอแปลงไฟฟาในระบบสาม
เฟส
3104-2003 เครื่องกลไฟฟา 2

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูและเขาใจลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ และ
อินดักชั่นมอเตอรแบบตาง ๆ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการประลองและทดสอบลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟา
กระแสสลับ และอินดักชัน่ มอเตอรแบบตาง ๆ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึง คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุป รายงานผลและนําเสนอ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ และอินดักชั่นมอเตอรแบบตาง ๆ
2. ประลองและทดสอบลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ และอินดักชั่น
มอเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบตางๆ
การควบคุม
แรงดัน ไฟฟา การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ซิงโครนัสมอเตอร วงจรสมมูลย และเฟส
เซอรไดอะแกรม หลักการของอินดักชั่นมอเตอรสามเฟส คุณสมบัติของอินดักชัน่ มอเตอรแบบตาง ๆ
วงจรสมมูลยและเซอรเคิลไดอะแกรม วิธีการเริ่มเดินและการควบคุมความเร็ว หลักการทํางานและ
ลักษณะสมบัติของอินดักชั่นมอเตอรเฟสเดียวแบบตาง ๆ

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 20 ~
3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟา

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีออกแบบระบบไฟฟา
2. เพื่อใหสามารถคํานวณเลือกใชอุปกรณ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณออกแบบระบบไฟฟา
2. วิเคราะหระบบไฟฟาเลือกใชอุปกรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับสัญลักษณทางไฟฟากําลังและแผนภาพเสนเดี่ยว ขอกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
ความ ปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณไฟฟาแหลงจายและระบบจําหนายไฟฟากําลัง การตอลงดินสําหรับ
ระบบและสําหรับอุปกรณไฟฟา การเลือกขนาดสายไฟ และทอรอยสายอุปกรณปองกัน และการ
ออกแบบใหอปุ กรณปองกันทํางานเปนลําดับขั้น แหลงจายไฟฟาฉุกเฉิน ระบบปองกันฟาผาสําหรับ
อาคาร
การชดเชยกําลังไฟฟารีแอคตีฟ การติดตัง้ อุปกรณไฟฟาในอาคารพาณิชย ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและอาคารที่อยูอาศัย
3104-2005 การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการคนควาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
2. ประยุกตการใชโปรแกรมเขียนแบบไฟฟาไปใชงานที่เกีย่ วของ
3. พิมพแบบลงกระดาษ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําสั่งพืน้ ฐานของโปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟา เขียนแบบสัญลักษณทางไฟฟา เขียน
แบบระบบควบคุมทางไฟฟา เขียนแบบงานติดตั้งระบบไฟฟา และเขียนแบบงานทั่วไปที่เกี่ยวของกับ
งานทางดานไฟฟา การพล็อตแบบลงกระดาษใหขนาดถูกตองตามสเกลที่กําหนด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 21 ~
3104-2006 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน และลักษณะสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังทั่วไป
2. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหวงจร ประยุกตใชงาน และซอมบํารุงรักษาอุปกรณใน
วงจรอิเล็กทรอนิกส
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ปลอดภัยอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและ คุณสมบัติของ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และวงจรแบบตาง ๆ
2. ใชเครื่องมือและหรือโปรแกรมประกอบในการวิเคราะหวงจร
3. ประยุกตใชงานอุปกรณในวงจรแบบตาง ๆ
4. ซอมและสรางวงจรจุดชนวนหรือแหลงจายไฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานและคุณสมบัติของ เพาเวอรไดโอด เพาเวอรทรานซิสเตอร
เพาเวอรมอสเฟท วงจรเรียงกระแส วงจรกรองสัญญาณ วงจรออสซิเลเตอร วงจรขยายกําลัง วง
จรดิฟเฟอเรนเชียล ออปแอมป วงจรคอมพาราเตอร วงจรเรกกูเลเตอร โครงสรางและการทํางานของ
ไทริสเตอรชนิดตาง ๆ การใชอุปกรณวงจรตางๆและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการทดสอบ
ที่ครอบคลุมเนื้อหาของภาคทฤษฎี
3104-2007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางสวนประกอบ การทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
คอมพิวเตอร เซนเซอร และอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมคําสั่งควบคุมการทํางานของโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอรรวมกับเซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
2. นําเซนเซอรและอุปกรณควบคุมมาประยุกตใชงาน
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปรวมกันเซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 22 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
การเขียนคําสั่ง
ควบคุมการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
หลักการทํางานของเซนเซอรที่ใชวัดและ
ตรวจจับความเร็ว ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ น้ําหนัก 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. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึง คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปรายงานผลและนําเสนอ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบการสงและจายไฟฟา อุปกรณ และวงจรของระบบสงและจายไฟฟา
2. คํานวณหาคาพารามิเตอรตาง ๆ และหาความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันไฟฟา
ของสายสงไฟฟา
3. คํานวณหาแรงดึง และระยะหยอนของสายสงและเปอรยูนิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบการสงและจายไฟฟา อุปกรณและวงจรของระบบสงและจายไฟฟา การหาคา
พารา-มิเตอรตา ง ๆ การหาความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันไฟฟาของสายสงไฟฟาระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว การหาแรงดึงและระยะหยอนของสายไฟฟา การคํานวณหาคาเปอรยนู ิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 23 ~
3104-2009 คณิตศาสตรไฟฟา

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจทฤษฏีและการใชงานของตัวแปรเชิงซอน เวกเตอร อนุกรมฟูเรียร
และลาปลาสทรานสฟอรม
2. เพื่อใหมีความสามารถประยุกตทฤษฏีตาง ๆ ไปวิเคราะหใชงานกับวงจรไฟฟากระแสตรง
และกระแสสลับ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
สรุปผล มีเจตนคติที่ดีตอวิชาชีพตนเอง
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฏีและการใชงานตัวแปรเชิงซอน เวกเตอร อนุมกรมฟูเรียร และ
ลาปลาส ทรานสฟอรม
2. ประยุกตสมการตัวแปร ปริมาณเชิงซอน และการวิเคราะหเวกเตอรใชกบั สนามไฟฟาและ
สนามแมเหล็กในรูปทรงเรขาคณิต
3. ประยุกตอนุกรมฟูเรียรและลาปลาสทรานสฟอรมใชกับวงจรไฟฟาทั้งกระแสตรงและ
กระแสสลับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฏีและการนํามาใชงานของตัวแปรเชิงซอน
ทฤษฏีและการนํามาใชงานของการ
วิเคราะห เวกเตอร ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีอนุกรมฟูเรียร และการนํามาใชในการวิเคราะหรปู คลื่นไฟฟา
การกระจายจากครึ่งคาบ อินทิกรัลฟูริเยร ฟูเรียรทรานฟอรม ทฤษฏีของลาปาซทรานฟอรม และการ
นํามาใชวเิ คราะหวงจรไฟฟาทั้งขณะมีคาและไมมีคาเริ่มตนคงคางอยูในวงจร ทั้งวงจรกระแสตรงและ
กระแสสลับ
3104-2010 วิเคราะหวงจรไฟฟา

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจพฤติกรรมของวงจรทรานเชียนต
2. เพื่อใหสามารถประยุกต อนุกรมฟูริเยรและลาปลาซ ในการแกปญหาทางไฟฟา
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวงจรทรานเชียนต
2. วิเคราะหผลตอบสนองวงจรดวยสัญญาณอินพุตตาง ๆ
3. วิเคราะหวงจรไฟฟาดวยอนุกรมฟูริเยรและลาปลาซ และจําลองระบบดวยคอมพิวเตอร
สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 24 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะหวงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลตอบสนองตอสัญญาณขั้นบันได ผล
ตอบสัญญาณเขาศูนย ผลตอบชั่วครูและผลตอบสถานะอยูตวั
สัญญาณกระตุนแบบเอกซโพเนน
เชียลทรานเฟอร-ฟงกชั่นเบือ้ งตน คลื่นรายคาบ อนุกรมฟูเรียร ผลตอบสําหรับอินพุตใด ๆ ผลตอบอิม
พัลส วิธีคอนโวลูชัน การแปลงแบบลาปลาซ และประยุกตใชแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟ ขอบขาย
วงจร สมการวงจรในลักษณะเมตริกซ สมการโนด เมช สมการลูบ และคัตเซต สมการสถานะ ความถี่
ธรรมชาติ ฟงกชั่น วงจรขยาย วงจรสองคูขั้ว และการใชคอมพิวเตอรสําหรับการจําลองระบบ
3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจโครงสราง ระบบ และการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร
2. ใหมีความสามารถใชเครื่องมือเขียนโปรแกรมควบคุมการติดตอระบบ และตรวจสอบ
ความผิดพลาดของโปรแกรม
3. เพื่อประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุมระบบไฟฟาไดอยางเหมาะสม
4. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ปลอดภัยอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสราง วงจรประกอบ และการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร
2. ใชเครื่องมือโปรแกรมประกอบในการเขียน และทดสอบโปรแกรม
3. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานสวนตางๆ ในระบบไมโครคอนโทรลเลอร
4. ประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุมระบบไฟฟาแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาโครงสร า งของไมโครคอนโทรลเลอร
วงจรประกอบการทํ า งานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร รีจีสเตอร ระบบบัสและการทํางาน ชุดคําสั่ง ของไมโครคอนโทรลเลอร ใช
เครื่องมือเขียนโปรแกรม และโปรแกรมชวยในการทดสอบ โดยใชชุดคําสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร
ควบคุ ม การติ ด ต อ ซี พี ยู กั บ หน ว ยความจํ า เอาท พุ ต อิ น พุ ต การอิ น เตอร รั พ การติ ด ต อ
ไมโครคอนโทรลเลอรกับอุปกรณภายนอกแบบเบื้องตน และผานระบบสื่อสาร การประยุกตใชงานใน
ระบบควบคุมทางไฟฟาแบบตาง ๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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3104-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพืน้ ฐานของแหลงจายไฟกระแสตรงและกระแสสลับ แบบแรงดันเอาตพุต
คงที่และปรับคาได
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชแหลงจายไฟชนิดตาง ๆ ใหถูกตองและเหมาะสมกับงานใน
อุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชวงจรเรกติไฟเออรแบบไมถูกควบคุมและถูกควบคุม ทั้งเฟสเดียวและหลายเฟส
2. ประยุกตใชวงจรควบคุมกระแสสลับในงานดานกําลัง
3. ตรวจซอม, สรางแหลงจายไฟกระแสงตรงและสลับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและการนําไปใชงานของไดโอดกําลังในวงจรเร็กติไฟเออร
แบบไมถูกควบคุม หนึ่งเฟส และ หลายเฟส และการใชไทริสเตอร ขอจํากัดและการปองกันคอมมิว
เตชั่นแบบธรรมชาติและแบบถูกบังคับ เรกตไฟเออรแบบถูกควบคุม เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟาสลับ
ชอปเปอร อินเวอรเตอร ไซโคลคอนเวอรเตอร และระบบจายกําลังไฟฟาไมขาดตอน (UPS)
3104-2102 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟา
2. เพื่อใหมีความสามารถติดตั้ง ทดสอบ บํารุงรักษา ควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟา
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึง คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟา
2. คํานวณพิกัดของมอเตอรเครื่องจักรกล
3. ซอมแซม, บํารุงรักษา, สรางชุดควบคุม
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหจําลองระบบ

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 26 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการขับเคลื่อนดวยไฟฟา โมเมนตของการขับเคลื่อนดวยไฟฟา ชนิดเบรกดวย
ไฟฟา ความสัมพันธของพลังงานในระหวางการเริ่มเดินและการเบรก การคํานวณการเคลื่อนที่ของ
เครื่องจักรกลไฟฟา โดยใชวิธีการวิเคราะหและทางกราฟ การคํานวณพิกัดของมอเตอรเครื่องจักรกล
ลากจูงที่สําคัญ วงจรไฟฟาและการควบคุมเครื่องจักรกลลากจูง การคํานวณแบบงาย การประยุกตทาง
อุตสาหกรรมของมอเตอรไฟฟา
3104-2103 โรงตนกําลังไฟฟา

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบสงจายไฟฟาโหลดโปรดักชั่น การทํางานของโรงจักรไฟฟา และ
เศรษฐศาสตรในการผลิตพลังงานไฟฟา
2. เพื่อใหวิเคราะหขอดี ขอเสีย ของโรงจักรไฟฟา
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบสงจายไฟฟาโหลดโปรดักชั่น
2. เปรียบเทียบสมรรถนะของการผลิตไฟฟาระบบตาง ๆ
3. วิเคราะหหลักเศรษฐศาสตร ในการผลิตพลังงานไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบสงและจายไฟฟา โหลดโปรดักชั่น (Load Production) การทํางานของโรงจักร
ไฟฟา ขอดีขอ เสียของโรงจักรไฟฟา และเศรษฐศาสตรในการผลิตพลังงานไฟฟา
3104-2104 เครื่องกลไฟฟา 3

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูและเขาใจลักษณะของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ
2. เพื่อใหสามารถขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา ควบคุมความเร็วมอเตอรดวยอุปกรณตาง ๆ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึง คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปรายงานผลและนําเสนอ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบตาง ๆ
3. ควบคุมความเร็วมอเตอรดวยอุปกรณตาง ๆ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง เครื่องกลไฟฟากระแสสลับ
ระบบควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา เชน ระบบควบคุมแบบวารดเลียวนารด ระบบควบคุมแบบ
คาสเคด ระบบควบคุมแบบเซลซิง และอื่น ๆ การนําไปใชงาน การคํานวณหาขนาดกําลังเอาตพุตของ
เครื่องกลไฟฟาชนิดตาง ๆ
3104-2105 ซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟา

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูและเขาใจวิธกี ารตรวจซอมบํารุงรักษา วิธกี ารพันขดลวดของเครื่องกล
ไฟฟา
2. เพื่อใหมีความสามารถทดสอบหาลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟา วางแผนขั้นตอนใน
การบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึง คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปรายงานผลและนําเสนอ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธกี ารตรวจซอมบํารุงรักษาและวิธีการพันขดลวดของเครื่องกลไฟฟา
2. ทดสอบหาลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟา
3. บํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติวิธีการตรวจซอมบํารุงรักษา วิธีการพันขดลวด ทดสอบหาลักษณะสมบัติ
ของ เครื่องกลไฟฟาตลอดจนวิธีการจัดทําแผนและขั้นตอนการบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา
3104-2106 สนามแมเหล็กไฟฟา

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจปริมาณเวคเตอรและปริมาณสเกลาร
2. เพื่อใหมีความสามารถในการคํานวณกฎของคูลอมบ เกาซ วิเคราะหคาของไฟฟาสถิต
ไฟฟากระแส การนําสนามแมเหล็กสถิตของแม็กซเวลล และความสัมพันธระหวาง
ทฤษฏีของวงจรไฟฟากับสมการของ แม็กซเวลล
3. มีกิจนิสัยในการคนควาความรูเพิ่มเติม

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหรูปแบบของสนามไฟฟาดวยกฎตาง ๆ
2. คํานวณปริมาณสนามไฟฟาในระบบจุดรวมรูปทรงตาง ๆ
3. เปรียบเทียบวงจรไฟฟากับวงจรแมเหล็กดวยสมการแมกซเวลล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะหเวกเตอรสนามไฟฟาสถิตย ตัวนําและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟา การหาคําตอบ
ของปญหาทางไฟฟาสถิต กระแส การพาและกระแสการนําสนามแมเหล็กสถิต ความเหนี่ยวนํา
สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรคาตามเวลาแกปญ
 หาสมการของแมกซเวลล ความสัมพันธระหวางทฤษฏี
วงจรไฟฟากับสมการของแมกซเวลล
3104-2107 ปญหาพิเศษเครื่องกลไฟฟา

3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหวิเคราะหคนควาและวางโครงการดานเครื่องกลไฟฟา
2. เพื่อใหสามารถวางแผนดัดแปลงแกปญหาและนําเสนอผลงาน
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการคนควาสรางสรรคผลงานดานเครื่องกลไฟฟา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคนควาเขียนโครงการและออกแบบงาน
2. วิเคราะหดัดแปลงและแกปญ
 หาดานเครื่องกลไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติแกปญหาพิเศษดานเครื่องกลไฟฟา หรือหัวของานที่อาจารยมอบให การเขียนและ
วางโครงการตามหัวขอ งานออกแบบการแกปญหางานและการนําเสนอผลงาน
3104-2108 วิทยาการกาวหนาเครื่องกลไฟฟา 1

3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเครื่องกลไฟฟาสมัยใหม
2. เพื่อใหมีความสามารถในการติดตั้งควบคุมเครื่องกลไฟฟาสมัยใหม
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการคนควาและสรางสรรคงานเทคโนโลยีใหม
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตั้งควบคุม บํารุงรักษาเครื่องจักรกลไฟฟาสมัยใหม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชาที่สอดคลองกับความตองการในการประกอบอาชีพใน
ทองถิ่นหรือวิทยาการสมัยใหมดานเครื่องจักรกลไฟฟา
3104-2109 วิทยาการกาวหนาเครื่องกลไฟฟา 2

3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการ วิชาการ สมัยใหมดานเครื่องกลไฟฟา
2. เพื่อใหมีความสามารถประยุกต เครื่องกลไฟฟาสมัยใหมใชงาน
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการคิดคนควาดัดแปลงงานดานไฟฟา
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกต ดัดแปลง เครื่องกลไฟฟาสมัยใหมใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องกลไฟฟาสมัยใหมที่สอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการและทองถิ่น
3104-4101 ปฏิบตั ิงานเครือ่ งกลไฟฟา 1

5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทกั ษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญหา รวมทั้งควบคุมคุณภาพงานเครื่องกล
ไฟฟา กระแสตรง
2. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอน่ื ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตั้ง ควบคุมเครื่องกลไฟฟากระแสตรง
2. ซอมบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟากระแสตรง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห แกปญหาควบคุมคุณภาพงาน และซอม
บํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟากระแสตรง

สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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3104-4102 ปฏิบตั ิงานเครือ่ งกลไฟฟา 2

5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทกั ษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญหา รวมทั้งควบคุมคุณภาพงาน
เครื่องกลไฟฟากระแสสลับ
2. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอนื่ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตั้ง ทดสอบควบคุมเครื่องกลไฟฟากระแสสลับ
2. วิเคราะหขอบกพรองและซอมบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟากระแสสลับ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห แกปญหาควบคุมคุณภาพงาน และซอม
บํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟากระแสสลับ
3104-4103 ปฏิบตั ิงานเครือ่ งกลไฟฟา 3

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทกั ษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญหา รวมทั้งควบคุมคุณภาพงานควบคุม
เครื่องกลไฟฟา กระแสสลับ
2. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอนื่ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตั้ง ควบคุมเครื่องกลไฟฟากระแสสลับดวยอุปกรณควบคุมและอุปกรณปองกันชนิด
ตางๆ
2. วิเคราะหขอบกพรองและซอมบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟากระแสสลับ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห แกปญหาควบคุมคุณภาพงานควบคุม
เครื่องกลไฟฟากระแสสลับ ดวยอุปกรณควบคุมและอุปกรณปองกันชนิดตางๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546
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3104-4104 ปฏิบตั ิงานเครือ่ งกลไฟฟา 4

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทกั ษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญหา รวมทั้งควบคุมคุณภาพงานควบคุม
เครื่องกลไฟฟา ชนิดตาง ๆ มอเตอรชนิดพิเศษใชเฉพาะงาน
2. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอนื่ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตั้ง ควบคุมเครื่องกลไฟฟาชนิดตางๆ รวมทั้งมอเตอรชนิดพิเศษใชเฉพาะงาน
2. วิเคราะหขอบกพรองและซอมบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟาและมอเตอรชนิดพิเศษ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห แกปญหาควบคุมคุณภาพงานควบคุม
เครื่องกลไฟฟาและมอเตอรชนิดพิเศษ
3104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจระบบสงจายไฟฟา ระบบปองกันไฟฟาในอาคารและโรงงาน
2. เพื่อใหมีความสามารถคํานวณติดตั้ง ระบบจําหนายไฟฟากําลัง อุปกรณปองกันในอาคาร
และในโรงงานอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึงคุณภาพของงานมีจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบคํานวณระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําและอุปกรณปองกันในอาคาร
2. ติดตั้งระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา
3. ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางและระบบสื่อสารและเตือนภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติระบบการสงจายกําลังไฟฟา แผงควบคุมการสงจาย ระบบไฟฟาสํารอง ระบบ
ไฟฟาฉุกเฉิน และเตือนภัย การปองกันระบบไฟฟาในอาคารและในโรงงาน เทคนิคการประหยัดและ
อนุรักษพลังงาน ติดตั้งระบบจําหนายไฟฟาแผงจายไฟ ตูควบคุมไฟฟา เครื่องจายไฟฉุกเฉิน ระบบการ
ปองกันฟาผาของอาคาร การตอลงดิน การซอมบํารุงระบบไฟฟา

สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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3104-2202 การสองสวาง

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจธรรมชาติของแสง การมองเห็น การกําเนิดแสงและการบังคับแสง
2. เพื่อใหสามารถประยุกตการใหแสงสวางในสถานที่ตาง ๆ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสองสวางและการควบคุมแสงสวาง
2. ออกแบบแสงสวางในสถานที่ตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการแสงสวางและการมองเห็น
ความสัมพันธระหวางแสงสวางและการมองเห็น
ปริมาณและคุณภาพของการสองสวางลักษณะเฉพาะของแหลงกําเนิดแสง การควบคุมแสงสวางและ
โคมไฟ การออกแบบแสงสวางในอาคาร แสงสวางสําหรับโรงแรมและสถานที่ทํางาน แสงสวางภายใน
โรงงาน แสงสวางนอกอาคาร และแนวทางการประหยัดพลังงาน
3104-2203 การประมาณการระบบไฟฟา

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและขั้นตอนการทํา shop drawing และประมาณการติดตั้ง
ระบบไฟฟา
2. เพื่อใหมีความสามารถรายการวัสดุจากแบบ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการคนควาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน ทํา shop drawing
2. แยกรายการวัสดุจากแบบ
3. คํานวณ ประมาณการ ระบบไฟฟา
4. ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อจัดทําใบเสนอราคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติวิธีการดําเนินการ การวางแผนระบบงานระบบไฟฟา จากแบบไฟฟาทั่วไป
สวนสําคัญของวิธีเดินสาย การถอดแบบ การทํา shop drawing การประเมิน ประมาณ การไฟฟาความ
ตองการ การจัดเตรียม คาใชจาย ในการดําเนินงานประมาณการไฟฟาเบื้องตน และคาแรงงาน การใช
โปรแกรมคํานวณชวยในการทําใบเสนอราคา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546
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3104-2204 เทคโนโลยีการขนถาย

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางหลักการทํางานของระบบการขนถายในอาคาร การใชงาน
การบํารุงรักษาอุปกรณของระบบการขนถายในอาคารได
2. ปฏิบัติตรวจซอมติดตั้งบํารุงรักษาระบบการขนถายในอาคารได
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง สวนประกอบของลิฟท บันไดเลื่อนและสายพานลําเลียง
2. ทดสอบและควบคุมการขับเคลื่อน, ระบบเบรค, ระบบควบคุมการทํางานขอบลิฟท บันได
เลื่อนและสายพานลําเลียงได
3. ทดสอบอุปกรณปองกันระบบทางไฟฟาและระทางกลในระบบลิฟท บันไดเลื่อน และ
สายพานลําเลียงแบบตาง ๆ ได
4. ติดตั้งบํารุงรักษาอุปกรณของระบบลิฟท บันไดเลื่อนและสายพานลําเลียงแบบตาง ๆ ได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการขนถาย ไดแก ลิฟท บันไดเลื่อน และสายพานลําเลียงชนิด
ของลิฟทประเภทตาง ๆ ระบบการขับเคลื่อน ระบบเบรค ระบบปองกันทั้งทางกลและทางไฟฟา ระบบ
อุปกรณฉุกเฉิน การแบงกลุม ของลิฟทเพื่อการใชงานที่เหมาะสม การติดตั้งบํารุงรักษาลิฟท บันไดเลื่อน
และสายพานลําเลียง
3104-2205 การปองกันระบบไฟฟากําลัง

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจชนิดขนาดและหลักการทํางานอุปกรณปองกันไฟฟาชนิดตาง ๆ
2. เพื่อใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของรีเลย ลักษณะและคุณสมบัติของรีเลย
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการคนควาเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและคุณลักษณะสมบัติของอุปกรณปองกันไฟฟา
2. วิเคราะหคุณลักษณะสมบัติของอุปกรณปองกันไฟฟา
3. คํานวณและเลือกใชอุปกรณปองกันไฟฟาแรงต่ําในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
4. ออกแบบและเลือกระบบปองกันฟาผาและระบบการตอลงดิน
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการปองกันระบบไฟฟากําลัง คุณลักษณะ คุณสมบัติของอุปกรณปองกันของไฟฟา
การทํางานรวมกันของอุปกรณปองกัน เชน ฟวสแบบตาง ๆ เซอรกิตเบรกเกอร โอเวอรโหลดรีเลย ตัว
ปองกันกระแสไฟฟารั่วลงดิน ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของรีเลยปองกันแบบตาง ๆ การนํารีเลยปอง
กันไปใชกับเครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา หมอแปลงไฟฟา บัสบาร สายสงระบบการตอลงดิน
การปองกันฟาผา
3104-2206 ระบบสื่อสารเตือนภัย

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณและระบบสื่อสารเตือนภัย
2. เพื่อใหมีความสามารถติดตั้งระบบสื่อสารเตือนภัย
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธกี ารติดตั้งอุปกรณของระบบสื่อสารเตือนภัย
2. ทดสอบระบบสื่อสารเตือนภัย
3. แกปญหาขอบกพรองของระบบสื่อสารเตือนภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการทํางานของระบบสื่อสารเตือนภัย ชุดจายไฟและจายไฟสํารอง แผงควบคุมอุปกรณ
เริ่มสัญญาณจากบุคคล อุปกรณตรวจจับควัน เปลวไฟ ความรอน อุปกรณแจงสัญญาณจากแสง หรือ
เสียง หลักการและวิธีการติดตั้งอุปกรณชนิดตาง ๆ อุปกรณประกอบไดแกระบบบังคับลิฟท ระบบแจง
ขาว ระบบดับเพลิง
3104-2207 ซอมบํารุงระบบไฟฟา

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจสอบการซอมบํารุงไฟฟา กระจัดระบบขั้นตอนการซอม
บํารุงรักษาและรายงานผล
2. เพื่อใหมีความสามารถซอมบํารุงระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและรายงานผล
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีตปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพขอ
งานมีคุณธรรม จริยธรรมและเจตนคติที่ดตี อวิชาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีปฏิบัติการซอมบํารุงระบบไฟฟา
2. วางแผนงานการซอมบํารุงระบบไฟฟาเครื่องใชไฟฟา อยางเปนระบบ
3. วิเคราะหปญหา วางแผน และแกปญหา ตรวจซอมบํารุงรักษาตามแผนงานกําหนด
4. สรุปรายงานผลตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการซอมบํารุงระบบไฟฟาเครื่องใชไฟฟา วิเคราะหปญ
 หาตามตารางเวลาที่
กําหนดจากคูม ืออุปกรณหรือระยะเวลาการใชงาน กําหนดแผนงาน งบประมาณดําเนินการ สรุปรายงาน
ผลบันทึกขอมูลจัดเก็บอยางเปนระบบ
3104-2208 เทคโนโลยีระบบอาคาร

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อเขาใจแบบและการทํางานของอุปกรณที่ใชในงานระบบของอาคาร
2. เพื่อใหมีความสามารถติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณเพื่อตรวจสอบและซอมบํารุง
อุปกรณที่ใชในงานระบบของอาคาร
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. อานแบบในการติดตั้งและเดินสายของอุปกรณตาง ๆ
2. ติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณที่ใชในงานระบบ
3. วัด ตรวจสอบ และซอมบํารุงอุปกรณที่ใชในระบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ แบบ รูปแบบ การทํางานของอุปกรณที่ติดตั้งในงานระบบ ติดตั้ง ถอด
ประกอบและตรวจสอบเพื่อบํารุงรักษาในงานระบบของอาคาร อันไดแก ระบบ Nurse call system สาย
ดินแบบพิเศษระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบจายน้ํารอน Sound & presentation, Key Card & Delay
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง Pump & Fire pump ระบบหมุนเวียนถายเทอากาศ (Ventilation System) การ
อนุรักษพลังงาน
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3104-2209 ปญหาพิเศษการติดตั้งไฟฟา

3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนการแกปญ
 หา
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูพัฒนาสิง่ ตาง ๆ
3. เพื่อใหกิจนิสยั ในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาทางไฟฟาและแกไขปญหาตาง ๆ ได
2. ประยุกตนําเทคโนโลยีมาสรางเปนนวัตกรรมใหม ๆ
3. ทดสอบ เก็บขอมูล บันทึก ทํารายงานผล เพื่อการวิเคราะห วิจยั
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหรือวิเคราะหเรื่องเฉพาะที่นาสนใจโดยผูสอนเปนผูกําหนดหัวขอให ศึกษาหรือวิเคราะห
ทั้งนี้ หัวขอทีจ่ ะศึกษาควรเปนงานซึ่งกําลังเปนที่สนใจและเปนเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม ๆ ที่
นักศึกษาไฟฟาควรศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3104-2210 วิทยาการกาวหนาการติดตัง้ ไฟฟา

3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธกี ารการติดตั้งควบคุมอุปกรณติดตัง้ สมัยใหม
2. เพื่อใหมีความสามารถออกแบบติดตั้งอุปกรณไฟฟารุนใหม
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการคนควาสรางสรรคผลงานดานติดตั้งไฟฟา
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบติดตัง้ ระบบไฟฟาดวยอุปกรณไฟฟาสมัยใหม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งอุปกรณควบคุมและปองกันใบงานติดตั้งไฟฟาสมัยใหม
ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสถานประกอบการ
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3104-4201 ปฏิบตั ิงานติดตั้งไฟฟา 1

5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทกั ษะในอานแบบวิเคราะหแกปญ
 หา ติดตั้งอุปกรณตูสวิตชบอรดและอุปกรณ
ควบคุม
2. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอนื่ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ ติดตัง้ ตรวจสอบอุปกรณควบคุมตูสวิตชบอรด
2. วิเคราะหขอบกพรองและซอมบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมตูสวิตชบอรด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห ออกแบบ แกปญหา ควบคุมคุณภาพ ใน
งานติดตั้งอุปกรณตูสวิตชบอรดและอุปกรณควบคุม
3104-4202 ปฏิบตั ิงานติดตั้งไฟฟา 2

5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทกั ษะในออกแบบและประมาณการไฟฟา
2. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอนื่ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ ระบบไฟฟาและประมาณการงานติดตั้งไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน ออกแบบ เขียนแบบ วางแผน วิเคราะห แกปญหา ควบคุม
คุณภาพ ในงานออกแบบและประมาณการระบบไฟฟา
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3104-4203 ปฏิบตั ิงานติดตั้งไฟฟา 3

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทกั ษะในออกแบบ เขียนแบบและประมาณการไฟฟาแสงสวาง
2. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอนื่ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ เขียนแบบ ระบบไฟฟาแสงสวางและประมาณการงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน ออกแบบ เขียนแบบ วางแผน วิเคราะห แกปญหา ควบคุม
คุณภาพ ในงานออกแบบและประมาณการระบบไฟฟาแสงสวาง
3104-4204 ปฏิบตั ิงานติดตั้งไฟฟา 4

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทกั ษะใน วิเคราะห แกปญหา ควบคุมคุณภาพงานระบบสงจายไฟฟาและอุปกรณ
ปองกันไฟฟา
2. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอนื่ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตั้ง ทดสอบ ควบคุมงานสงจายไฟฟาและอุปกรณปองกันไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน วางแผน วิเคราะห แกปญหา ควบคุมคุณภาพ ในงานสง
จายไฟฟาและอุปกรณปองกันไฟฟา
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3104-2301 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการปรับสภาวะอากาศ การคํานวณโหลด ความรอนและการใช
แผนภูมิไซโครเมติค
2. เพื่อใหมีความสามารถในการคํานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศ, ติดตัง้ และบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปรับสภาวะอากาศและการปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม
2. วิเคราะหคุณสมบัติของสภาวะอากาศจากแผนภูมิไซโคเมติคและแผนภูมิ
3. คํานวณขนาดเครื่องปรับอากาศและ ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการหาสภาวะอากาศจากแผนภูมิไซโครเมติค การหาความสัมพันธเรื่องความ
รอน ความดันและอุณหภูมขิ องระบบเครื่องทําความเย็นจาก PH CHART ของระบบทําความเย็นจาก
สาร R-12
R-22 R-134a และอื่น ๆ คํานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศและเลือกขนาด
เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม บํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
3104-2302 เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหมีความสามารถออกแบบ คํานวณและติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็น
อุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึงคุณภาพของงานและจริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. คํานวณออกแบบระบบเครื่องทําความเย็นและเลือกขนาดเครื่องทําความเย็น
3. ติดตั้ง ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบเครือ่ งทําความเย็นอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทํางานและวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ โครงสรางสวนประกอบ
ของระบบเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรมแบบตาง ๆ ทั้งระบบทางกลและทางไฟฟา เชน ตูแช หองเย็น
เครื่องทําน้ําแข็ง ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นแบบตาง ๆ
3104-2303 อุปกรณควบคุมเครื่องทําความเย็น

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน โครงสรางและสวนประกอบของอุปกรณควบคุมเครื่องทํา
ความเย็น
2. เพื่อใหมีความสามารถในการเขียนวงจรทางกลทางไฟฟา วิเคราะหขอบกพรองและแกไข
ปญหาอุปกรณทางกลทางไฟฟาและเลือกใชอุปกรณควบคุมเครื่องทําความเย็น
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึงคุณธรรมของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปผลและรายการผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของอุปกรณควบคุมเครื่องทําความเย็น
2. เขียนวงจรทางกลทางไฟฟาและวิเคราะหขอ บกพรองเขาในอุปกรณทางกลไฟฟา
3. ประยุกตใชอปุ กรณอิเล็กทรอนิกสควบคุมเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณควบคุมเครื่องทําความเย็น
ระบบทางกลและทางไฟฟา การทํางานของระบบควบคุมความเย็นโดยไมโครโปรเซสเซอร ควบคุม
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศแบบอัตโนมัติทั้งแบบมีสายและแบบไรสาย การควบคุมมอเตอรดวย
อินเวอรตเตอร
3104-2304 ระบบสงจายลมและน้ํา

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจ โครงสราง สวนประกอบของอุปกรณในระบบสงลมและน้ํา
2. เพื่อใหมีความสามารถออกแบบและคํานวณระบบทอสงลมเย็นและน้ํา ตรวจสอบ
บํารุงรักษาระบบจายลมและน้ํา
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึงคุณธรรมของงานและจริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง และสวนประกอบของระบบสงจายลมและน้ํา
2. อานแบบและจัดทํารายการวัสดุอุปกรณ
3. คํานวณปริมาณลม วิธีการปรับลม ระบบการกรองอากาศและการออกแบบระบบทอลม
เบื้องตน
4. ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบทอลม ปมน้ําแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางและสวนประกอบของระบบทอสงลม ทออากาศบริสุทธิ์ ทอจายลมแบบ
ตาง ๆ ทอออน การคํานวณปริมาณลม วิธีการปรับลม ชนิดและระบบของการกรองอากาศแบบตาง ๆ
ชนิดและลักษณะของพัดลมแบบตาง ๆ ที่ใชกับทอสงลม ปมน้ําและลักษณะสมบัติการออกแบบและ
บํารุงรักษาระบบจายลมและน้ํา การเลือกใชวาลว การหุม ฉนวนกันความรอนทอสงลมและน้ํา
3104-2305 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง
2. เพื่อใหมีความสามารถคํานวณหาขนาดเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง
ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึงคุณธรรมของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสรางและสวนประกอบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศใน
งานขนสง
2. ทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศในรถยนต รถปรับอากาศแบบตาง ๆ ระบบทํา
ความเย็นหองเย็น
3. ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการติดตั้งตรวจสอบระบบ เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง
เชนระบบปรับอากาศในรถยนต รถตู รถโดยสารปรับอากาศ รถหองเย็น ทั้งระบบสารความเย็นแบบตาง
ๆ บํารุงรักษาระบบทางกลและทางไฟฟา

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3104-2306 ซอมบํารุงเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน ซอมบํารุง เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหปญหา แกปญหาตรวจซอมเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึง คุณธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหวางแผน แกปญหา ตรวจซอมเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. ติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ วางแผน วิเคราะหตรวจสอบ ซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ
3104-2307 ปญหาพิเศษเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและแกปญหาพิเศษของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน กําหนดวิธีการแกปญหาได
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยอยางมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานแผนปญหาพิเศษทางเครือ่ งทําความเย็น
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาพิเศษไดอยางเปนระบบ สรุปรายงานผลและนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติการแกปญหาพิเศษทางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศในสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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3104-2308 วิทยาการกาวหนาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทําความเย็นโดยใชความกาวหนาทางเทคโนโลยี
2. เพื่อใหสามารถแยกแยะระบบการทํางาน ขอดี ขอเสียของแตละระบบเพื่อเลือกตามความ
เหมาะสม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงานและเจตนคติที่ดี มีจริยธรรมคุณธรรมในการสรุปผลและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทําความเย็นโดยใชเทคโนโลยีใหม
2. เปรียบเทียบระบบการปรับอากาศแบบดูดซับ
3. ควบคุมการเลือกเดินเครื่องทําความเย็นตามสภาวะโหลดเพื่อประหยัดพลังงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคนควาหลักการทําความเย็นโดยใชเทคโนโลยีกาวหนาใหม ที่ใชระบบปรับอากาศขนาด
ใหญ ระบบดูดซับ (Absorption) ประเภทของชนิดการเก็บน้ําแข็ง ( Storage Tank) และการนําน้ําแข็ง
มาใชงานการเลือกวิธีการเดินเครื่องทําความเย็นเพื่อประหยัดพลังงาน ฯลฯ
3104-4301 ปฏิบตั ิงานเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ 1

5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน งานการแกปญหางานเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหา ควบคุมคุณภาพเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึงคุณธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง ของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหวางแผน แกปญหาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. ติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงาน, ฝกงานในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะหตรวจ
ซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3104-4302 ปฏิบตั ิงานเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ 2

5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน งานการแกปญหางานเครือ่ งทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. วิเคราะหปญหา แกปญหา ตรวจซอม ควบคุมคุณภาพเครือ่ งทําความเย็นในอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึงคุณธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง ของเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. วิเคราะหวางแผน แกปญหา เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
3. ติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงาน, ฝกงานในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะหตรวจ
ซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
3104-4303 ปฏิบตั ิงานเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ 3

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผนงานการแกปญ
 หางานระบบสงจายลมและน้ํา
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาควบคุมคุณภาพของระบบสงจายลมและน้ํา
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึงคุณธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางของระบบสงจายลมและน้ํา
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาควบคุมคุณภาพระบบสงจายลมและน้ํา
3. ติดตั้งบํารุงรักษาระบบสงจายลมและน้ํา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัตงิ าน, ฝกงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะห
ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบสงจายลมและน้ํา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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3104-4304 ปฏิบตั ิงานเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ 4

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผนงานการแกปญ
 หางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาควบคุมคุณภาพงานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึงคุณธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเฉพาะงาน
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาควบคุมคุณภาพเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเฉพาะงาน
3. ติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเฉพาะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงาน, ฝกงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะห
ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเฉพาะงาน
3104-2401 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติการวัดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม วิเคราะหปรับเทียบ บํารุงรักษา
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย เปนขั้นตอนมีขบวนการคิดที่
เปนไปดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวัดในงานอุตสาหกรรมดวยเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2. ติดตั้งปรับแตงบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3. ติดตั้งปรับแตงระบบเครื่องมือและอุปกรณในการวัดและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและการวัดของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในการวัด
ความดัน การไหล อุณหภูมิ ระดับความชืน้ ความถวงจําเพาะ ความเปนกรดเปนดาง ความนําไฟฟา
ของแข็งของเหลวและกาซ การวัดเชิงวิเคราะห เครื่องบันทึกคา อุปกรณเชื่อมโยงเครื่องมือวัดกับเครื่อง
ควบคุมกระบวนการ ตลอดจนการใชการปรับเทียบตรวจซอมและบํารุงรักษาอุปกรณประกอบ
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3104-2402 เครื่องควบคุมกระบวนการ
3 (4)
* ตองเรียนรายวิชาเครื่องวัดอุตสาหกรรมมาแลวหรือเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่องควบคุมกระบวนการทีใ่ ชในการ
ควบคุมกระบวนการ
2. ปฏิบัติการปรับตั้งพารามิเตอรตาง ๆ ในเครื่องควบคุมกระบวนการ ในงานอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย มีขนั้ ตอน มีขบวนการคิดที่
เปนไปดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตั้ง ปรับแตง บํารุงรักษาเครื่องควบคุมกระบวนการ
2. ตอเชื่อมอุปกรณรวมกับเครื่องควบคุมกระบวนการ
3. ปรับตั้งพารามิเตอรของเครื่องควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องมือ อุปกรณควบคุมแบบ
อิเล็กทรอนิกสและแบบนิวเมติกสที่มีฟงกชนั่ การควบคุม เชน ON-OFF Proportional, Proportional +
Integral, Proportional + Integral + Derivative, Programmable Controller อุปกรณรับสัญญาณจากเครื่อง
ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกสและนิวเมติกส การเลือกใชเครื่องควบคุม การปรับคาพารามิเตอร การ
ประยุกตใชเครื่องควบคุมกระบวนการ การบํารุงรักษา การตรวจสอบและแกไขขอขัดของของวงจร
การเชื่อมโยงเครื่องควบคุมกระบวนการกับคอมพิวเตอร
3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอรและการใชงาน

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร หนวยความจํา ระบบควบคุม การรับสงขอมูล
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครโปรเซสเซอร
3. เพื่อใหมกี จิ นิสัยที่มีความรอบคอบ มีเหตุผลในขบวนการคิดวิเคราะหสรางสรรคในงาน
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 เทคโนโลยีการวัดและควบคุม

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจการพัฒนาการเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชเครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการคนควาดัดแปลงดานเทคโนโลยีใหม
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตั้งและปรับแตงพารามิเตอรเครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมกระบวนการทีใ่ ชเทคโนโลยี่
ใหม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติเกีย่ วกับเทคโนโลยีการวัดและควบคุม ของเครื่องมือวัดและควบคุมแบบใหม การ
ปรับตั้งพารามิเตอร การตอเชื่อมระบบคอมพิวเตอร
2104-2405 วิทยาการกาวหนางานการวัดและการควบคุม

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจวิทยาการกาวการวัดและควบคุม
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานการวัดและควบคุม
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูทางดานการวัดและควบคุมเพิ่มเติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน
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คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานีเ้ ปนรายวิชาที่จดั ไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางการวัดและควบคุมที่เกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีการวัดและควบคุมและมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรนี้
รายละเอียดของเนื้อหาใหจดั ตามความเหมาะสมและไมซา้ํ ซอนกับรายวิชาอื่น
3104-2406 เครื่องมือและอุปกรณอุตสาหกรรม

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจระบบสัญลักษณ ลักษณะสมบัติของอุปกรณชนิดตาง ๆ ในงานวัดและ
ควบคุม
2. เพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานอานแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและบํารุงรักษา
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางาน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเกีย่ วกับรูปแบบของสัญลักษณตาง ๆ ของอุปกรณอุตสาหกรรม
2. เลือกใชอุปกรณควบคุมตัวสุดทายวัสดุอุปกรณ งานทอในดานชนิด ประเภท มาตรฐาน
3. ติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณในงาน อุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบสัญลักษณ และการอานแบบอุปกรณในงานอุตสาหกรรม ลักษณะสมบัติของ
อุปกรณแตละชนิดที่ใชในงานวัดและควบคุม เชน อุปกรณควบคุมตัวสุดทาย ปม พัดลม คอนเวเยอร
เครื่องยอย เครื่องบด เครื่องอบแหง หมอน้ํา หมอไอน้ํา เครื่องกรอง คูลลิ่งทาวเวอร เครื่องผสม
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และอื่นๆ วิธีการติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ในงานอุตสาหกรรม
การวัดและควบคุม
3104-4401 ปฏิบตั ิงานการวัดและควบคุม 1

5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทกั ษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญหา รวมทั้งควบคุมคุณภาพงาน
เครื่องมือวัด อุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
2. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอนื่ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการและพัฒนาระบบงาน
2. ใชเครื่องมือพื้นฐานชางเครือ่ งมือวัดถูกตองเหมาะสม
3. ติดตั้ง ปรับตั้งคาผานการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในการวางแผน
ตรวจสอบปรับเทียบ และบํารุงรักษา
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
3104-4402 ปฏิบตั ิงานการวัดและควบคุม 2

5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมที กั ษะในการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งควบคุมคุณภาพงานเครือ่ ง
ควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ
2. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอนื่ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการและพัฒนาระบบงานควบคุมแบบตาง ๆ
2. ปรับตั้งคาผานการใชงานอุปกรณการวัดและควบคุมแบบตาง ๆ
3. ติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ และระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการวางแผน ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ แกไข ปรับแตง
และบํารุงรักษาเครื่องควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ
3104-4403 ปฏิบตั ิงานการวัดและควบคุม 3

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทกั ษะในการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งควบคุมคุณภาพ
2. เพื่อใหมีความสามารถและทักษะในการอานแบบ ติดตั้ง ตรวจซอม ปรับแตง อุปกรณ
ควบคุมในงานอุตสาหกรรมการวัดและควบคุม
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 50 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการและพัฒนาระบบงานดานอุปกรณ ในงานอุตสาหกรรม
2. อานแบบในงานอุตสาหกรรมการวัดและควบคุม
3. ติดตั้ง ปรับแตง และบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือวัดและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการออกแบบ วางแผน ติดตัง้ ปรับเทียบ อุปกรณ
ควบคุมในงานอุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพ
3104-4404 ปฏิบตั ิงานการวัดและควบคุม 4

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทกั ษะในการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งควบคุมคุณภาพ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการจัดการ ควบคุมการผลิต
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางาน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการ ควบคุม และพัฒนาระบบงาน
2. ดําเนินกระบวนการในระบบงานการวัดและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการจัดการ ควบคุมการผลิต และควบคุมคุณภาพ ใน
กระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ในการผลิต
3104-2501 เครื่องทําความเย็น

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทําความเย็นเบือ้ งตน
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานทอและบริการคอมเพรสเซอร
3. เพื่อใหสามารถบริการเครื่องทําความเย็นเบือ้ งตน
4. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีตปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงานมีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีตอ วิชาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําความเย็นเบือ้ งตน
2. ปฏิบัติงานทอ เชื่อมทอ และบริการคอมเพรสเซอรได
3. ปฏิบัติงานติดตั้ง ตรวจสอบการรั่ว ทําสุญญากาศและบรรจุสารทําความเย็นได
4. บริการตรวจซอมตูเย็นและเครื่องทําความเย็นได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานเครื่องทําความเย็นเบือ้ งตน หลักการถายโอนความรอนอุณหภูมิ ความ
ดัน กฎของบอยส ชารล ปฏิบัติงานเกีย่ วกับงานทอ งานบริการคอมเพรสเซอร งานตรวจรั่ว ติดตั้งและ
บริการเครื่องทําความเย็น
3104-2502 ซอมบํารุงเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจซอมบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศและ
การจัดขั้นตอนกระบวนการซอมบํารุง
2. เพื่อใหมีความสามารถซอมบํารุงระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศและรายงานผล
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีต ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีปฏิบัติการซอมบํารุงระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วางแผนงานการซอมบํารุงระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอยางเปนระบบ
3. วิเคราะหปญหา วางแผน การแกปญหาและตรวจซอมบุรงรักษาเครื่องทําความเย็น
และปรับอากาศ อยางเปนระบบ
4. สรุปรายงานผลตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไข ปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการซอมบํารุงระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ วิเคราะหปญหาตาม
ตารางกําหนดจากคูมือของเครื่อง ระยะเวลาการทํางาน กําหนดแผนงานซอมบํารุง การประมาณการ
คาใชจาย สรุปรายงานและบันทึกประวัติขอ มูลการตรวจซอมอยางมีระบบ
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3104-2503 ซอมบํารุงมอเตอรในงานอุตสาหกรรม

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการตรวจสอบ ซอมบํารุงมอเตอรในงานอุตสาหกรรมได
2. เพื่อใหตรวจสอบและซอมบํารุงมอเตอรในงานอุตสาหกรรมได
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางาน ดวยความรอบคอบ ประณีต ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานการตรวจสอบ และซอมบํารุงมอเตอรที่ใชในงานอุตสาหกรรมตาง ๆ
2. ซอมบํารุงมอเตอรที่ใชในงานอุตสาหกรรม
3. วิเคราะหปญหา วางแผน แกไข ตรวจสอบบํารุงรักษามอเตอรอยางมีระบบ
4. รายงานผลการตรวจสอบ เสนอแนะแนวทางแกไข บันทึกประวัตกิ ารตรวจซอมอยางเปน
ระบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานการปฏิบัติการติดตั้ง การตรวจสอบมอเตอร การทดสอบคุณสมบัติของ
ฉนวนขดลวดมอเตอร การบํารุงรักษาและตรวจสอบเบื้องตน (Preventive maintenance) ประกอบดวย
การตรวจสอบรายสัปดาห การตรวจสอบรายเดือน การตรวจสอบประจําป การเลือกขนาดและชนิด
ของมอเตอรที่ใชในงานอุตสาหกรรม โดยการเปรียบเทียบขอมูลมอเตอรจากบริษทั ผูผลิต กับขนาด
และความตองการใชงาน การตรวจสอบวิเคราะหปญ
 หา การวางแผนการซอมบํารุง ประมาณการ
คาใชจาย และการบันทึกประวัตกิ ารซอมบํารุงพรอมเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
3104-2504 ซอมบํารุงปมในงานอุตสาหกรรม

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใชเขาใจหลักการทํางานและซอมบํารุงปมในงานอุตสาหกรรมได
2. เพื่อใหซอมบํารุงปมในงานอุตสาหกรรมได
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีต ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานปมในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ และซอมบํารุงปมที่ใชในงานอุตสาหกรรมได
3. สามารถติดตั้งวาลวน้ํา และอุปกรณควบคุมเพิ่มเติมเขากับระบบปมได
4. รายงานผลการตรวจสอบ แนวทางแกไข และบันทึกประวัตกิ ารตรวจซอมอยางเปนระบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานของปมในงานอุตสาหกรรมแบบตาง ๆ สวนประกอบและโครงสรางของ
ปม ลักษณะใบพัดของปมกับการเลือกใชงาน ทฤษฎีของไหล คุณสมบัติของปมประเภทตาง ๆ ทั้งปม
น้ํา ปมลม ซึ่งประกอบไปดวย ปมแบบลูกสูบ ปมโรตารี่ ปมแรงเหลี่ยงหนีศูนยกลาง ปมแบบจุม
(Submersible) อุปกรณควบคุมปมชนิดตาง ๆ เชนควบคุมความดัน ควบคุมระดับ ควบคุมอัตราการ
ไหล ปริมาตร ระบบแอรไดรเออร การตรวจสอบวิเคราะหปญหาและซอมบํารุงปม การวางแผน การ
ซอมบํารุง การประมาณการ และบันทึกจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
3104-2505 เครื่องมือวัดและอุปกรณปองกันไฟฟาในระบบจําหนาย

3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของเครื่องวัดและอุปกรณปอ งกันในระบบจําหนาย
2. เพื่อใหตดิ ตั้งเครื่องวัดและอุปกรณปองกันไฟฟาในระบบจําหนายได
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีต ความปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพของงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดตี อวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องวัดและอุปกรณปองกันไฟฟาในระบบจําหนายได
2. ติดตั้งเครื่องวัดและอุปกรณปองกันในระบบจําหนายได
3. เลือกใชเครื่องวัดและอุปกรณปองกันในระบบจําหนายไดถูกตอง
4. ตรวจสอบแกไข และซอมบํารุงเครื่องวัดและอุปกรณปองกันในระบบจําหนายได พรอมทั้ง
บันทึกประวัตจิ ัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางหลักการทํางานเครื่องวัดประเภทตาง ๆ ที่ใชในระบบจําหนายแรงต่ําและแรง
สูง ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณปองกันในระบบจําหนายไฟฟา ประกอบดวย เครื่องมือวัดกําลังไฟฟา คาดี
มานต ตอตอเคอเรนททรานฟอรเมอร (CT) โพเทนเซียลทรานฟอรเมอร (PT) การตอลงดิน การติดตั้ง
สายลอฟาและแรงสูง การทดสอบหมอแปลงไฟฟา การวัดแรงดึงของสายในระบบจําหนาย การ
ตรวจสอบกระแสไฟฟารั่วไหลของลูกถวยแรงสูง
การทดสอบระบบกราวดของหมอแปลงไฟฟา
ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณปองกันระบบจําหนายแรงต่ําและแรงสูง
3104-2506 ซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใชเขาใจวิธีการใชเครื่องมือและหลักการทํางานของเครื่องมือซอมบํารุงอุปกรณไฟฟา
ชนิดตางๆ
2. เพื่อใหรูจกั วิธกี ารใชเครื่องมือ ซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนายได
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีต ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชเครื่องซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนายได
2. ใชเครื่องมือในการซอมบํารุงอุปกรณ ไฟฟาในระบบจําหนายไดถูกตอง
3. วางแผนจัดเตรียมการใชเครือ่ งมือและอุปกรณเพื่อซอมบํารุงอุปกรณไดเหมาะสม
4. ซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนายได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางาน สวนประกอบและโครงสรางของอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนายและ
เครื่องมือซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนายไดแก เครื่องมือปลดสายระบบจําหนายแรงดันต่ํา
แรงดันสูง เครื่องมือปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน การตอระบบกราวดลงดินขณะปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการซอมบํารุง อุปกรณระบบจําหนายแรงดันต่ํา ระบบแรงสูง การวางแผนการซอมบํารุง การ
ประมาณและการอานแบบระบบสายสง การประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของกอนดับไฟ
ตลอดจนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
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3104-2507 ปญหาพิเศษงานซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการแกไขปญหาในระบบจําหนายไฟฟา
2. เพื่อใหรวู ิธีการวางแผนการแกปญหาระบบจําหนายไฟฟา
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีต ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการแกปญหาพิเศษ ในระบบจําหนายไฟฟา
2. วิเคราะหปญหา วางแผนการแกปญหาพิเศษในระบบจําหนาย
3. สรุปรายงานผล เสนอแนะแนวทางการแกไขปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการแกปญหา วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในระบบจําหนาย วางแผนการแกปญ
 หา
ประมาณการวัสดุที่ใช และดําเนินการแกไข รายงาน สรุปผล เสนอแนะแนวทางปองกันและปรับปรุง
แกไข
3104-2601 การออกแบบโครงสรางและระบบสุขาภิบาลในอาคาร

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมของโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อถูกแรงกระทํา
2. เพื่อใหสามารถคํานวณออกแบบชิ้นสวนของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการสุขาภิบาล ระบบน้ําใช-น้ําทิ้ง ระบบดับเพลิงดวยน้ํา การ
ระบายน้ําทิ้ง ทอระบายอากาศ ระบบน้ํารอน และเครื่องสุขภัณฑ
4. เพื่อใหสามารถวิเคราะหระบบสุขาภิบาล และการบําบัด ปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย
5. เพื่อใหมกี ิจนิสัจในการทํางานดวยความรอบคอบ รับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. วิเคราะหหลักการและวิธีการระบบสุขาภิบาล ระบบน้ําใช-น้ําทิ้ง ระบบดับเพลิงดวยน้ํา
การระบายน้ําทิ้ง ทอระบายอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสีย และวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ํา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการในการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ําหนักที่กระทําตอชิน้ สวน
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หลักการสุขาภิบาลน้ําใช-น้ําทิ้ง ระบบดับเพลิงดวยน้ํา ระบบน้ํารอน
ระบายน้ําทิ้ง ทอระบายอากาศ ระบบกําจัดน้ําเสีย และเครื่องสุขภัณฑในอาคารขนาดใหญ
3104-2602 ระบบไฟฟาในอาคารขนาดใหญ

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบไฟฟาทีใ่ ชในอาคารขนาดใหญ
2. เพื่อใหอาน เขียนแบบไฟฟาที่ใชในอาคารขนาดใหญ
3. เพื่อใหตดิ ตั้ง บํารุงรักษาไฟฟาในอาคารขนาดใหญ
4. เพื่อใหทํางานระบบไฟฟาในอาคารขนาดใหญไดสอดคลองกับมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสวนประกอบ หนาทีข่ องระบบไฟฟาตาง ๆ ที่ใชในอาคารขนาดใหญ
2. อานเขียนแบบสัญลักษณระบบไฟฟาในงานอาคารขนาดใหญ
3. ติดตั้งบํารุงรักษาระบบไฟฟาในอาคารขนาดใหญ
4. ตัดตอระบบไฟฟาตาง ๆ ในอาคารขณะเกิดความผิดปกติไดอยางปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ โครงสราง หนาที่ของระบบไฟฟาตาง ๆ ในอาคารขนาดใหญ ประกอบดวย
ระบบจายกําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ตูจ าย สายปอน ตูโหลด ระบบไฟฟาสํารอง จําพวกเครื่อง
กําเนิดไฟฟา ระบบควบคุมยูพีเอส การตอเชื่อมเขากับระบบ ระบบสือ่ สาร ระบบเตือนภัย ระบบ
ขนถาย ระบบควบคุมการประหยัดพลังงาน ชองทางเดิน แบบสัญลักษณ รายละเอียดเพื่อการติดตัง้
และบํารุงรักษา
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3104-2603 การซอมบํารุงเครื่องใชประจําอาคาร

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจโครงสราง หลักการทํางานของเครื่องใชตาง ๆ ประจําอาคารขนาดใหญ
2. เพื่อใหเขาใจสัญลักษณแบบ สวนประกอบเครื่องใชตาง ๆ ประจําอาคารขนาดใหญ
3. เพื่อใหเขาใจวิธีติดตั้ง ตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องใชตาง ๆ ประจําอาคารขนาดใหญ
4. เพื่อใหเขาใจ วิธีการปฏิบัตงิ านของเครื่องใชตาง ๆ ประจําอาคารขนาดใหญ ดวยวิธีที่
ถูกตองและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสราง หนาที่ หลักการทํางานของเครื่องใชตาง ๆ ประจําอาคารขนาดใหญ
2. อานสัญลักษณแบบ สวนประกอบติดตัง้ เครื่องใชประจําอาคารขนาดใหญ
3. ติดตั้งตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องใชประจําอาคารขนาดใหญ
4. ปฏิบัติงานตาง ๆ กับเครื่องใชในอาคารขนาดใหญ ดวยวิธีที่ถูกตองและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ หนาที่โครงสรางของเครื่องใชตาง ๆ ในอาคารขนาดใหญ ประกอบดวย
หมอแปลงเครื่องกําเนิด เครือ่ งปรับอากาศ ลิฟต บันไดเลื่อน เครื่องอัดอากาศ เครื่องไอน้ํา เครื่องซัก
อบรีด เครื่องครัว ปมน้ํามันพรอมติดตั้ง บํารุงรักษาดวยวิธีที่ปลอดภัย
3104-2604 ระบบอนุรักษพลังงาน

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบพลังงานตาง ๆ ภายในอาคารขนาดใหญ
2. เพื่อใหเขาใจวิธีการควบคุมพลังงานในอาคารขนาดใหญ
3. เพื่อใหเขาใจหลักการสูญเสียพลังงานในอาคารขนาดใหญ
4. เพื่อใหเขาใจวิธีการอนุรักษพลังงานในอาคารขนาดใหญ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการถายเทพลังงานรูปตาง ๆ และการเปลี่ยนรูปพลังงาน
2. คํานวณคาตัวแปรของพลังงานรูปตาง ๆ
3. ทดสอบหาคาตัวแปรพลังงานหรือพลังงาน หรือคาตาง ๆ ในการถายเทหรืออนุรักษ
พลังงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ หลักการเกิด การถายเทของพลังงาน คํานวณหาคาตัวแปรของพลังงานรูปตาง ๆ
หนวยวัดพลังงาน อุปกรณแปลงพลังงาน วัสดุฉนวน ตัวนําพาหะ ในการถายเทหรือปองกันพลังงาน
วิธีการควบคุม การถายเท การอนุรักษพลังงานในระบบงานอาคารขนาดใหญ
3104-2605 ระบบความปลอดภัยในอาคารขนาดใหญ

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบความปลอดภัยอันเนื่องมาจากระบบตาง ๆ ในอาคารขนาดใหญ
2. เพื่อใหเขาใจวิธีการปองกันภัยอันเกิดจากระบบตาง ๆ ในอาคารขนาดใหญ
3. เพื่อใหเขาใจวิธีการทํางานโดยคํานึงถึงระบบความปลอดภัยในอาคารขนาดใหญ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบตาง ๆ ในอาคารขนาดใหญและระบบความปลอดภัย
2. ควบคุมและปองกันภัยอันเกิดจากระบบตาง ๆ ในอาคารขนาดใหญ
3. ศึกษาวิธีทํางานเพื่อลดความสูญเสีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางของระบบตาง ๆ ในอาคารขนาดใหญพรอมอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ประกอบดวยระบบจายกําลังไฟฟา ระบบไอน้ํา ระบบปองกันฟาผา ระบบสื่อสารเตือนภัย ระบบ
ความปลอดภัย ระบบลิฟท บันไดเลื่อน วิธีปองกันและการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุการณตาง ๆ การขอ
ความชวยเหลือพรอมแกไข
3104-4601 ปฏิบตั ิงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 1

5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจแบบงานตาง ๆ ในงานอาคารขนาดใหญ
2. เพื่อใหเขาใจโครงสรางระบบตาง ๆ ในงานอาคารขนาดใหญ
3. ปฏิบัติงานระบบอนุรักษพลังงานและบําบัดสิ่งแวดลอมในงานอาคารขนาดใหญ
4. ปฏิบัติงานระบบตาง ๆ ดวยความระมัดระวัง คํานึงถึงกฎแหงความปลอดภัย
5. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนตรงตอเวลา
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจแบบงานตาง ๆ ในระบบงานอาคารขนาดใหญ
2. เขาใจโครงสรางหลักการทํางานอุปกรณในระบบและระบบงานอาคารขนาดใหญ
3. เขาใจหลักการอนุรักษพลังงานและระบบบําบัดสิ่งแวดลอม
4. เขาใจระบบความปลอดภัยในงานอาคารขนาดใหญ
5. ตรวจสอบคนหาจุดตาง ๆ ในระบบงานอาคารขนาดใหญได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติแบบงาน โครงสรางสถาปตย ภาพตัดไดอะแกรมของระบบตาง ๆ รวมถึง
หลักการทํางานของอุปกรณในระบบ การตรวจสอบคนหา จุดติดตั้งตาง ๆ ระบบอนุรักษพลังงาน
ระบบบําบัดสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยในระบบงานอาคารขนาดใหญ
3104-4602 ปฏิบตั ิงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 2

5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของระบบประปาสุขาภิบาล
2. เพื่อใหเขาใจระบบแสงสวางในงานอาคารขนาดใหญ
3. เพื่อใหเขาใจระบบจายกําลังไฟฟาในงานอาคารขนาดใหญ
4. เพื่อใหเขาใจระบบควบคุมในงานอาคารขนาดใหญ
5. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนตรงตอเวลาภายใตกฎของความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบประปาและสุขาภิบาลในงานอาคารขนาดใหญ
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 ปฏิบตั ิงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 3

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบสื่อสารในงานอาคารขนาดใหญ
2. เพื่อใหเขาใจระบบเตือนภัยในงานอาคารขนาดใหญ
3. เพื่อใหเขาใจระบบปองกันฟาผาในงานอาคารขนาดใหญ
4. เพื่อใหเขาใจระบบไฟฟาสํารองในงานอาคารขนาดใหญ
5. เพื่อใหเขาใจระบบฉุกเฉินในงานอาคารขนาดใหญ
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนตรงตอเวลา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบสือ่ สารในงานอาคารขนาดใหญ
2. เขาใจระบบเตือนภัยในงานอาคารขนาดใหญ
3. เขาใจระบบปองกันฟาผาในงานอาคารขนาดใหญ
4. เขาใจระบบไฟฟาสํารองในงานอาคารขนาดใหญ
5. เขาใจระบบฉุกเฉินในงานอาคารขนาดใหญ
6. ตรวจสอบ คนหา แกไข จุดตาง ๆ ในระบบได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ ระบบสื่อสาร ระบบเตือนภัย ระบบปองกันฟาผา ระบบไฟฟาสํารอง ระบบ
ฉุกเฉิน ตรวจซอม คนหา แกไข รายงานผลประมาณการซอมเบื้องตน
3104-4604 ปฏิบตั ิงานชางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ 4

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบฐานขอมูลบริการลูกคาสัมพันธในงานอาคารขนาดใหญ
2. เพื่อใหเขาใจวิชาการวางแผนการซอมระบบตาง ๆ ในงานอาคารขนาดใหญ
3. ปรับปรุงระบบงานตาง ๆ ของงานอาคารขนาดใหญเพือ่ ประสิทธิภาพขององคกร
4. เพิ่มศักยภาพการทํางานในองคกรเพื่อรับรองสภาพการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบบใชเก็บประมวลฐานขอมูลบริการลูกคาสัมพันธในงานอาคารขนาดใหญ
2. วางแผนการตรวจซอมระบบตาง ๆ ในงานอาคารขนาดใหญ
3. เขียนแผนปรับปรุงระบบงานตาง ๆ ในงานอาคารขนาดใหญ
4. เพิ่มพูนศักยภาพการทํางานในงานอาคารขนาดใหญดวยการสอบใบอนุญาตสําคัญตาง ๆ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 61 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติ ฐานขอมูล ลูกคา ซัพพลายเออร เซอรวิส ลูกคาสัมพันธ วางแผนตรวจซอม
ระบบตาง ๆ เสนอแผนปรับปรุงระบบงานตาง ๆ เพิ่มพูนศักยภาพดวยการอบรม เพื่อสอบผาน
ใบอนุญาตสําคัญ
3104-2701 เครื่องลางภาชนะ

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม สวนประกอบ การติดตั้ง การบํารุงรักษา
เครื่องลางภาชนะ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการติดตั้ง บํารุงรักษาของเครื่องลางจาน, เครื่องลางแกว
3. เพื่อใหมีความสามารถวิเคราะหและแกไขและซอมเครื่องลางภาชนะ
4. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และรักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางคุมคา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม สวนประกอบ และการนําไปใชงานของเครื่องลาง
จาน , เครื่องลางแกวได
2. ติดตั้งและบํารุงรักษา เครื่องลางจาน , เครื่องลางแกว
3. วิเคราะหปญหา แกไข และซอมเครื่องลางภาชนะตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบ หลักการทํางาน ระบบควบคุม การติดตั้ง การ
บํารุงรักษาตลอดจนสามารถวิเคราะหปญหา แกไขปญหา และซอมเครื่องลางจาน , เครื่องลางแกว
และเครื่องลางภาชนะอืน่ ๆ

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 62 ~
3104-2702 เครื่องปอนน้าํ ยาอัตโนมัติ

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม สวนประกอบ การติดตั้ง การบํารุงรักษา
และการนําไปใชของเครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติในงานซักรีด
2. เพื่อใหมีความสามารถในการติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติในงานซักรีด ,
เครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติสําหรับงานลางภาชนะ , เครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติในระบบสระ
วายน้ํา , ระบบการปอนน้ํายาอัตโนมัติในอุปกรณทําความสะอาด
3. เพื่อใหมีความสามารถวิเคราะห แกไขปญหา และซอมเครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติ
4. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และรักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางคุมคา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม รูจักสวนประกอบ และการนําไปใชงานของเครื่อง
ปอนน้ํายา
2. ติดตั้ง บํารุงรักษา เครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติในงานซักรีด , เครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติ
สําหรับงานลางภาชนะ , เครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติในระบบสระวายน้ํา , ระบบการปอน
น้ํายาอัตโนมัตใิ นอุปกรณทําความสะอาด
3. วิเคราะหปญหา แกไข และซอมเครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบ หลักการทํางาน ระบบควบคุม การติดตั้ง การ
บํารุงรักษาตลอดจนสามารถวิเคราะหถึงปญหา และแกไขปญหา และซอมเครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติใน
งานซักรีด , เครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติสําหรับงานลางภาชนะ , เครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติในระบบสระ
วายน้ํา , ระบบการปอนน้ํายาอัตโนมัติในอุปกรณทําความสะอาด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 63 ~
3104-2703 เครื่องจักรและอุปกรณทําความสะอาดพื้น

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม สวนประกอบ การติดตั้ง การบํารุงรักษา
และการนําไปใช ของเครื่องจักรและอุปกรณทําความสะอาด
2. เพื่อใหมีความในการติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องขัดพื้น , ขัดพรม , ดูดฝุน , ดูดน้ํา , กวาดพื้น
3. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะห แกไขปญหาและซอมเครื่องจักรและอุปกรณทาํ
ความสะอาด
4. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และรักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางคุมคา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม สวนประกอบ และการนําไปใชงานของเครื่องจักรและ
อุปกรณทําความสะอาดผิว
2. ติดตั้งและบํารุงรักษา เครื่องขัดพื้น , ขัดพรหม , ดูดฝุน , ดูดน้ํา , กวาดพื้น
3. วิเคราะหปญหา แกไขปญหา และซอมเครื่องจักรและอุปกรณทําความสะอาดผิว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบ หลักการทํางาน ระบบควบคุม การติดตั้ง การ
บํารุงรักษาตลอดจนสามารถวิเคราะหปญหา แกไขปญหา และซอมเครื่องขัดพื้น , ขัดพรหม , ดูดฝุน ,
ดูดน้ํา , กวาดพื้น
3104-2704 เครื่องจักรในงานซักรีด 1

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม สวนประกอบ การติดตั้ง การบํารุงรักษา
และการนําไปใช ของเครื่องจักรในงานซักรีดประเภทที่ 1
2. เพื่อใหมีความสามารถในการติดตั้ง การบํารุงรักษาของเครื่องซักผา , เครื่องอบผา , เครื่อง
รีดผา , เครื่องโอโซน
3. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหปญหา แกไขปญหาและซอมเครื่องจักรในงานซักรีด
4. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และรักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางคุมคา

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 64 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม สวนประกอบ และการนําไปใชงานของเครื่องจักรใน
งานซักรีด
2. ติดตั้งและบํารุงรักษา เครื่องซักผา , เครื่องอบผา , เครื่องรีดผา , เครื่องโอโซน
3. วิเคราะหปญหา แกไขปญหา และซอมเครื่องจักรในงานรีด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบ หลักการทํางาน ระบบควบคุม การติดตั้ง การ
บํารุงรักษาตลอดจนสามารถวิเคราะหถึงปญหา แกไขปญหา และซอมเครื่องซักผา , เครื่องอบผา ,
เครื่องรีดผา , เครื่องโอโซน
3104-2705 เครื่องจักรในงานซักรีด 2

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม สวนประกอบ การติดตั้ง การบํารุงรักษา
และการนําไปใช ของ เครื่องจักรในงานซักรีดประเภทที่ 2
2. เพื่อใหมีความสามารถในการติดตั้ง การบํารุงรักษาเครื่องซักแหง , เครื่องเพลส , เครื่องเปา
หุน , เครื่องสลัด , หมอไอน้าํ , ฮีทปม
3. เพื่อใหมีความสามารถวิเคราะห แกไขปญหา และซอมเครื่องจักรในงานซักรีด
4. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และรักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางคุมคา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม รูจักสวนประกอบ และการนําไปใชงานของ
เครื่องจักรในงานซักรีดประเภทที่ 2
2. ติดตั้งและบํารุงรักษา เครื่องซักแหง , เครื่องเพลส , เครื่องเปาหุน , เครือ่ งสลัด , หมอไอ
น้ํา , ฮีทปม
3. วิเคราะหปญหา แกไขปญหา และซอมเครื่องจักรในงานซักรีด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบ หลักการทํางาน ระบบควบคุม การติดตั้ง การ
บํารุงรักษาตลอดจนสามารถวิเคราะหถึงปญหา แกไขปญหา และซอมเครื่องซักแหง , เครื่องเพลส ,
เครื่องเปาหุน , เครื่องสลัด , หมอไอน้ํา , ฮีทปม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 65 ~
3120-2706 เครื่องจักรและอุปกรณทําความสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม สวนประกอบ การติดตั้ง การบํารุงรักษา
และการนําไปใชของเครื่องจักรและอุปกรณทําความสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร
2. เพื่อใหมีความสามารถในการติดตั้ง บํารุงรักษาและการนําไปใช ของเครื่องฉีดโฟม ,
หลอดไฟดักแมลง
3. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะห แกไขปญหาและซอมเครื่องจักรและอุปกรณทํา
ความสะอาด
4. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และรักษาและใชพลังงานอยางคุมคา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม สวนประกอบ และการนําไปใชงานของเครื่องจักรและ
อุปกรณทําความสะอาด
2. ติดตั้งและบํารุงรักษา เครื่องฉีดโฟม , หลอดไฟดักแมลง
3. วิเคราะหปญหา แกไขปญหา และซอมเครื่องจักรและอุปกรณทําความสะอาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสวนประกอบ หลักการทํางาน ระบบควบคุม การติดตั้ง การ
บํารุงรักษาตลอดจนสามารถวิเคราะหถึงปญหา แกไขปญหา และซอมเครื่องฉีดโฟม , หลอดไฟดัก
แมลง และเครื่องทําความสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร
3120-2707 ระบบสระวายน้ํา

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม สวนประกอบ การติดตั้ง การบํารุงรักษา
และการนําไปใช ของระบบและอุปกรณสระวายน้ํา
2. เพื่อใหมีความสามารถในการติดตั้ง บํารุงรักษาของอุปกรณสระวายน้ํา, การวางระบบสระ
วายน้ํา
3. เพื่อใหมีความสามารถวิเคราะหปญหา แกไขปญหาและซอมระบบและอุปกรณสระวายน้ํา
4. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และรักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางคุมคา

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 66 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม สวนประกอบ การนําอุปกรณไปใชงานกับสระวายน้ํา
2. ติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณสระวายน้ําและวางระบบสระวายน้ํา
3. วิเคราะหปญหา แกไขปญหาระบบและอุปกรณสระวายน้ํา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบ หลักการทํางาน ระบบควบคุม การติดตั้ง การ
บํารุงรักษาระบบสระวายน้ํา การวางระบบสระวายน้ํา ตลอดจนสามารถวิเคราะหถงึ ปญหา แกไข
ปญหา ระบบและอุปกรณสระวายน้ํา
3120-2708 เคมีภัณฑทําความสะอาด

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติ และการนําไปใชงานของเคมีภัณฑในการทําความสะอาด
2. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหา และเลือกใชเคมีภัณฑในการทํา
ความสะอาด
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และรักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางคุมคา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ คุณสมบัติและวิธีการนําไปใชของเคมีภัณฑในการทําความสะอาด
2. วิเคราะหปญหา แกไขปญหาและเลือกใชเคมีภัณฑในการทําความสะอาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ ของเคมีภัณฑในการทําความสะอาด การนําไปใชงาน
ตลอดจนสามารถวิเคราะหถึงปญหา แกไขปญหา และเลือกใชเคมีภณ
ั ฑในการทําความสะอาด
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ปวส. 2546
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3120-2709 เทคนิคการบริการธุรกิจ

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธกี ารบริการธุรกิจ การจัดระบบการใหบริการหลังการขาย และการ
จัดทําเอกสารรายงานผลในงานบริการ
2. เพื่อใหมีสามารถในการบริการธุรกิจ บริการหลังขาย และรายงานผลการบริการ
3. เพื่อใหมีความสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาการบริการธุรกิจ และบริการหลังขาย
4. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และรักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางคุมคา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความสําคัญการบริการธุรกิจ การจัดระบบการใหบริการหลังการขาย และการจัดทํา
เอกสารรายงานผลในงานบริการได
2. บริการธุรกิจ บริการหลังขาย และรายงานผลการบริการ
3. วิเคราะหปญหา แกไขปญหาดวยการบริการธุรกิจและบริการหลังขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับความสําคัญการบริการตอธุรกิจ ทักษะพืน้ ฐานในการทํางานบริการ การจัดระบบ
การใหบริการหลังการขาย และการจัดทําเอกสารรายงานผลในงานบริการ
3104 – 4701 ปฏิบตั ิงานซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดานความสะอาด 1

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม การติดตั้ง การวางแผน และแกไขเครื่องลาง
ภาชนะ เครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องลางภาชนะ และเครื่องปอนน้ํายา
อัตโนมัติ
3. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหปญหา แกไขปญหาเกีย่ วกับเครือ่ งลางภาชนะ และ
เครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติ
4. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย เกี่ยวกับเครื่องลางภาชนะ
และเครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติ

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 68 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการควบคุมเครื่องลางภาชนะ และเครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติ
2. ติดตั้ง ซอมบํารุงรักษาเครื่องลางภาชนะ และเครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติ
3. วิเคราะหปญหา แกไขปญหาเครื่องลางภาชนะ และเครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในการวางแผนตรวจสอบ
วิเคราะหตรวจซอม ติดตั้ง
บํารุงรักษาเครื่องลางภาชนะ และเครื่องปอนน้ํายาอัตโนมัติ

3104 – 4702 ปฏิบตั ิงานซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดานความสะอาด 2

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม การติดตั้ง การวางแผน และแกไขเครื่องจักร
อุปกรณทําความสะอาดพื้นและเครื่องจักรงานซัก อบ รีด
2. เพื่อใหมีความสามารถในการติดตั้ง บํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณทาํ ความสะอาดพื้น
และเครื่องจักรงานซัก อบ รีด
3. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหปญหา แกไขปญหาเกีย่ วกับ เครื่องจักร อุปกรณทํา
ความสะอาดพืน้ และเครื่องจักรงานซัก อบ รีด
4. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย เกี่ยวกับ เครื่องจักร
อุปกรณทําความสะอาดพื้นและเครื่องจักรงานซัก อบ รีด
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการควบคุมเครื่องจักร อุปกรณทําความสะอาดพื้น และ
เครื่องจักรงานซักอบรีด
2. ติดตั้ง ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณทําความสะอาดพื้น และเครือ่ งจักรงานซัก อบ
รีด
3. วิเคราะหปญหา แกไขปญหาเครื่องจักร อุปกรณทําความสะอาดพื้น และเครื่องจักรงานซัก
อบรีด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในการวางแผนตรวจสอบ
วิเคราะหตรวจซอม ติดตั้ง
บํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณทําความสะอาดพื้น และเครื่องจักรงานซัก อบ รีด
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ปวส. 2546
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3104 – 4703 ปฏิบตั ิงานซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดานความสะอาด 3

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม การติดตั้ง การวางแผน และแกไขหมอไอน้ํา
ฮีทปม เครื่องเพลส เครื่องฉีดโฟม และหลอดไฟฟาดักแมลง
2. เพื่อใหมีความสามารถในการติดตั้งบํารุงรักษาหมอไอน้าํ ฮีทปม เครื่องเพลส เครื่องฉีด
โฟม และหลอดไฟฟาดักแมลง
3. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหปญหา แกไขปญหาเกีย่ วกับหมอไอน้ํา ฮีทปม
เครื่องเพลส เครื่องฉีดโฟม และหลอดไฟฟาดักแมลง
4. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย เกี่ยวกับหมอไอน้ํา ฮีทปม
เครื่องเพลส เครื่องฉีดโฟม และหลอดไฟฟาดักแมลง
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการควบคุมเกี่ยวกับหมอไอน้ํา ฮีทปม เครื่องเพลส เครื่องฉีด
โฟม และหลอดไฟฟาดักแมลง
2. ติดตั้ง ซอมบํารุงรักษาเกีย่ วกับหมอไอน้ํา ฮีทปม เครื่องเพลส เครื่องฉีดโฟม และหลอด
ไฟฟาดักแมลง
3. วิเคราะหปญหา แกไขปญหาเกี่ยวกับหมอไอน้ํา ฮีทปม เครื่องเพลส เครื่องฉีดโฟม และ
หลอดไฟฟาดักแมลง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในการวางแผนตรวจสอบ
วิเคราะหตรวจซอม ติดตั้ง
บํารุงรักษาเกีย่ วกับหมอไอน้าํ ฮีทปม เครื่องเพลส เครื่องฉีดโฟม และหลอดไฟฟาดักแมลง

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3104 – 4704 ปฏิบตั ิงานซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดานความสะอาด 4

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน ระบบควบคุม การติดตั้ง การวางแผน และแกไข มอเตอรและ
ปมน้ํา อุปกรณสุขภัณฑสระวายน้ํา และโครงสรางสระวายน้ําสําเร็จรูป
2. เพื่อใหมีความสามารถในการติดตั้งบํารุงรักษามอเตอรและปมน้ํา อุปกรณสุขภัณฑสระวาย
น้ํา และโครงสรางสระวายน้ําสําเร็จรูป
3. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหปญหา แกไขปญหาเกีย่ วกับมอเตอรและปมน้าํ
อุปกรณสุขภัณฑสระวายน้าํ และโครงสรางสระวายน้ําสําเร็จรูป
4. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัยกี่ยวกับมอเตอรและปมน้ํา
อุปกรณ สุขภัณฑสระวายน้าํ และโครงสรางสระวายน้ําสําเร็จรูป
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการควบคุมกี่ยวกับมอเตอรและปมน้ํา อุปกรณ สุขภัณฑสระ
วายน้ําและโครงสรางสระวายน้ําสําเร็จรูป
2. ติดตั้ง ซอมบํารุงรักษาเกีย่ วกับมอเตอรและปมน้ํา อุปกรณ สุขภัณฑสระวายน้ํา และ
โครงสรางสระวายน้ําสําเร็จรูป
3. วิเคราะหปญหา แกไขปญหาเกี่ยวกับมอเตอรและปมน้ํา อุปกรณสุขภัณฑสระวายน้าํ และ
โครงสรางสระวายน้ําสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
วิเคราะหตรวจซอม ติดตั้ง
ปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการในการวางแผนตรวจสอบ
บํารุงรักษาเกีย่ วกับมอเตอรและปมน้ํา อุปกรณสุขภัณฑสระวายน้ํา และโครงสราง สระวายน้ําสําเร็จรูป
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สาขางานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมผลิตไฟฟา
3104 – 2801 หมอแปลงไฟฟากําลัง
Power Transformer

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาหมอแปลง
2. เขาใจวิธกี ารทดสอบและการตรวจซอมหมอแปลงไฟฟา
3. บํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางปลอดภัยเปนระบบและศึกษาคนควาเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาหมอแปลง
2. ทดสอบและการตรวจซอมหมอแปลงไฟฟา
3. บํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับขอมูลทางเทคนิค (Technical Specifications) ของหมอแปลงไฟฟา
การบํารุงรักษาเชิงปองกันหมอแปลงไฟฟา การประกอบ / การทดสอบทางไฟฟา ของหมอแปลงไฟฟา
ขนาด 400 V ถึง 500 KV : 50 KVA - 400 MVA วิธีการพันหมอแปลง การบันทึกและรายงานการ
ซอมหมอแปลง การใชเครื่องมือและอุปกรณในการซอม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3104 – 2802 เครื่องกําเนิดไฟฟา
Generator

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา
2. เขาใจวิธกี ารทดสอบและการตรวจซอมเครื่องกําเนิดไฟฟา
3. บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางปลอดภัยเปนระบบและศึกษาคนควาเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาในอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟา ทางกลและทางไฟฟา
2. ทดสอบและการตรวจซอมเครื่องกําเนิดไฟฟาในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
3. บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง หลักการทํางานและสวนประกอบของเครื่องกําเนิดไฟฟา
หลักการทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟา หลักการตรวจซอมบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา ทางกายภาพ ทาง
กลและทางไฟฟา หลักการเดินเครื่องและควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟาในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา การ
บันทึกและรายงานการซอม การใชเครื่องมือและอุปกรณในการซอม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3104-2803

อุปกรณตัดตอนทางไฟฟา
Switch Gear

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณตัดตอน
2. เขาใจวิธกี ารทดสอบและการตรวจซอมอุปกรณตัดตอน
3. บํารุงรักษาอุปกรณตัดตอน
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางปลอดภัยเปนระบบและศึกษาคนควาเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณตัดตอนทางกลและทางไฟฟา
2. ทดสอบและการตรวจซอมอุปกรณตัดตอนทางไฟฟา
3. บํารุงรักษาอุปกรณตัดตอนทางไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางอุปกรณตัดตอนทางไฟฟา หลักการการทํางานของอุปกรณ
ตัดตอนทางไฟฟาสําหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา เชน Low Voltage Switch gear, Medium Voltage
Switch gear ขนาด 400 V และ 6600 V : 630 A ถึง 4000 A อุปกรณอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ การเลือกใช
งาน การทดสอบ การติดตั้ง การบํารุงรักษา การบันทึกและรายงานการซอม การใชเครื่องมือ อุปกรณ
ในการซอม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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3104-2804

อุปกรณปองกันทางไฟฟา
Electrical Protection Devices

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณปองกันทางไฟฟา
2. เขาใจวิธกี ารทดสอบและการตรวจซอมอุปกรณปองกันทางไฟฟา
3. บํารุงรักษาอุปกรณปองกันทางไฟฟา
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางปลอดภัยเปนระบบและศึกษาคนควาเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณปองกันทางไฟฟา
2. ทดสอบและการตรวจซอมอุปกรณปองกันทางไฟฟา
3. บํารุงรักษาอุปกรณปองกันทางไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและหลักการทดสอบอุปกรณปองกัน เครื่องกําเนิด
ไฟฟามอเตอรขนาดตางๆ หมอแปลง ตูจายกําลังไฟฟา Surge Arrester การติดตั้ง การบํารุงรักษา การ
บันทึกและรายงานการซอม การใชเครื่องมือ อุปกรณในการซอม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3104 – 2805 เครื่องวัดในงานผลิตไฟฟา
Power Plant Instrument

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบ สอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องวัดในงานผลิตไฟฟา
2. เขาใจหลักการติดตั้งเครื่องวัดในงานผลิตไฟฟา
3. บํารุงรักษาเครื่องวัดในงานผลิตไฟฟา
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางปลอดภัยเปนระบบและศึกษาคนควาเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบ สอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องวัดในงานผลิตไฟฟา
2. ทดสอบและการตรวจซอมเครื่องวัดในงานผลิตไฟฟา
3. บํารุงรักษาเครื่องวัดในงานผลิตไฟฟา
4. สอบเทียบเครื่องวัดในงานผลิตไฟฟา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง หลักการทํางาน หลักการทดสอบ ตรวจสอบ สอบเทียบ
และบํารุงรักษาเครื่องวัดในงานผลิตไฟฟา ดานอุณหภูมิ ความดัน ระดับ การไหล กาซ กรด / ดาง
(ฝุนละออง) ความนําไฟฟา ปริมาณทางไฟฟา การติดตัง้ การบํารุงรักษา การสอบเทียบ การบันทึกและ
รายงานการซอม การใชเครื่องมือ อุปกรณในการซอม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3104 – 2806 ระบบควบคุมในงานผลิตไฟฟา
Power Plant Control System

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบควบคุมในงานผลิตไฟฟาและบํารุงรักษา
2. เขาใจหลักการทดสอบระบบควบคุมในงานผลิตไฟฟา
3. บํารุงรักษาอุปกรณระบบควบคุมในงานผลิตไฟฟา
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางปลอดภัยเปนระบบและศึกษาคนควาเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบควบคุมในงานผลิตไฟฟา
2. ทดสอบและการตรวจซอมระบบควบคุมในงานผลิตไฟฟา
3. บํารุงรักษาอุปกรณระบบควบคุมในงานผลิตไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง หลักการทํางานระบบควบคุม Opened Loop/Closed Loop
สัญลักษณ ไดอะแกรม การควบคุมและบํารุงรักษา PLC, DCS, AVR, EHG, Turbine Generator
Control, เครื่องควบคุมการเผาไหม ระบบกําจัดกากอุตสาหกรรม การบันทึกและรายงานการซอม การ
ใชเครื่องมือ อุปกรณในการซอม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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3104 – 2807 มอเตอรไฟฟา
Motors

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษามอเตอรไฟฟา
2. เขาใจวิธกี ารทดสอบและการตรวจซอมมอเตอรไฟฟา
3. บํารุงรักษามอเตอรไฟฟา
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางปลอดภัยเปนระบบและศึกษาคนควาเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษามอเตอรไฟฟาในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
ทางกลและทางไฟฟา
2. ทดสอบและการตรวจซอมมอเตอรไฟฟาในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
3. บํารุงรักษามอเตอรไฟฟาในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง หลักการทํางานและสวนประกอบของมอเตอรไฟฟา การ
ทดสอบมอเตอรไฟฟา การตรวจซอมบํารุงรักษามอเตอรไฟฟา ทางกายภาพ ทางกลและทางไฟฟา ของ
มอเตอร DC และ AC แรงดัน 220 V จนถึง 6600 V : 0.1 KW - 4450 KW ในอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟา การบันทึกและรายงานการซอม การใชเครื่องมือและอุปกรณในการซอม ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
3104 – 2808 ระบบไฟฟาสํารอง
Electrical Backup System

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟาสํารอง
2. เขาใจวิธกี ารทดสอบและการตรวจซอมระบบไฟฟาสํารอง
3. บํารุงรักษาระบบไฟฟาสํารอง
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางปลอดภัยเปนระบบและศึกษาคนควาเพิ่มเติม

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 76 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟาสํารองในอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟา
2. ทดสอบและการตรวจซอมระบบไฟฟาสํารอง
3. บํารุงรักษาระบบไฟฟาสํารอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตรวจสอบและบํารุงรักษาแบตเตอรี่ ระบบประจุ ระบบระบายอากาศหอง
แบตเตอรี่ ระบบอินเวอรเตอร (Inverter) เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง การบันทึกและรายงานการซอม การ
ใชเครื่องมือและอุปกรณในการซอม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3104 – 2809 ระบบเตือนอัคคีภัยและการปองกัน
Fire Alarm and Fire Fighting System

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบเตือนอัคคีภัยและการปองกัน
2. เขาใจวิธกี ารทดสอบและการตรวจซอมระบบเตือนอัคคีภัยและการปองกัน
3. บํารุงรักษาระบบเตือนอัคคีภัยและการปองกัน
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางปลอดภัยเปนระบบและศึกษาคนควาเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบเตือนอัคคีภัยและการปองกัน
2. ทดสอบและการตรวจซอมระบบเตือนอัคคีภัยและการปองกัน
3. บํารุงรักษาระบบเตือนอัคคีภัยและการปองกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการระบบเตือนอัคคีภัยและการปองกัน มาตรฐานความปลอดภัย
ดานอัคคีภยั อุปกรณตรวจจับควัน เปลวไฟ ความรอน สัญญาณเตือนและแสดงตําแหนงที่เกิดไฟ
ไหม . ตูควบคุมระบบเตือนภัยไฟ ไฟฉุกเฉิน ระบบแจงเหตุ การบันทึกและรายงานการซอม การใช
เครื่องมือและอุปกรณในการซอม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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3104 – 2810 อุปกรณควบคุมวาลวดวยไฟฟา
Electrical Actuator

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการอุปกรณควบคุมวาลวดวยไฟฟา
2. เขาใจวิธกี ารทดสอบและการตรวจซอมอุปกรณควบคุมวาลวดวยไฟฟา
3. บํารุงรักษาอุปกรณควบคุมวาลวดวยไฟฟา
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางปลอดภัยเปนระบบและศึกษาคนควาเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมวาลวดวยไฟฟา
2. ทดสอบและการตรวจซอมอุปกรณควบคุมวาลวดวยไฟฟา
3. บํารุงรักษาอุปกรณควบคุมวาลวดวยไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางหลักการทํางานของอุปกรณควบคุมวาลวดวยไฟฟาในงาน
ผลิตไฟฟา ในรูปแบบ Motor Operate Valve, Solenoid Valve การติดตั้ง การบํารุงรักษา การบันทึกและ
รายงานการซอม การใชเครื่องมือ อุปกรณในการซอม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3104-4801
3104-4802
3104-4803
3104-4804

ปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 1
ปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 2
ปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 3
ปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 4
Electrical Generating Technology Apprenticeship 1 - 4

5
5
4
4

(*)
(*)
(*)
(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบควบคุมและการบํารุงรักษาในงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
2. เขาใจหลักการทดสอบระบบควบคุมและอุปกรณในงานผลิตไฟฟา
3. บํารุงรักษาอุปกรณและระบบควบคุมในงานผลิตไฟฟา
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางปลอดภัยเปนระบบและศึกษาคนควาเพิ่มเติม

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 78 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาในงาน
2. ทดสอบ ตรวจสอบและบํารุงรักษา ระบบควบคุมและอุปกรณในงานอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟา
3. ใชเครื่องมือ อุปกรณ บันทึกและรายงานการทํางานตามระเบียบปฏิบัตขิ องหนวยงาน
4. ปฏิบัติงานตามความมอบหมายดวยความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา ในงานดานหมอแปลงไฟฟากําลัง
เครื่องกําเนิดไฟฟา อุปกรณตัดตอนทางไฟฟา อุปกรณปองกันทางไฟฟา เครื่องมือวัดในระบบผลิต
ไฟฟา ระบบควบคุมการผลิตไฟฟา มอเตอรไฟฟา ระบบไฟฟาสํารอง ระบบเตือนอัคคีภัยและการ
ปองกัน อุปกรณควบคุมวาลวดวยไฟฟา
3104-6001 โครงการ

4 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทกั ษะในการวางแผน วิเคราะห ดําเนินงาน และแกไขปญหา
2. เพื่อใหมีความสามารถสรุปประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบ และจรรยาในงานอาชีพ มีความคิดริเริ่ม
ในการสรางและพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการในการจัดทําโครงการและการประยุกตความรูมาใชในการสรางผลงานใน
วิชาชีพ
2. วางแผน วิเคราะห ดําเนินงานสรางผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ใหนกั ศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอ
โครงงาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพที่เกี่ยวของ ให
เสร็จในเวลาที่กําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ ตลอดการทําโครงงาน และนําเสนอ
ผลงานใหคณะกรรมการประเมินผล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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