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แผนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา :

173502 เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines)

2. จํานวนหน่วยกิต :

3 หน่วยกิต 3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3.2 ประเภทของรายวิชา : เป็นวิชาเลือกเฉพาะสาขา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : ผศ.สุวัฒน์ รอดผล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน :

ภาคการศึกษาที่ 1/2555

นักศึกษา IET ปี 2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) : 173101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) : ไม่มี
8. สถานที่เรียน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 45 ชั้น 3, 4
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด :

1 มิถุนายน 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 ให้นักศึกษารู้และเข้าใจหลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแต่ละชนิด
1.2 ให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับโมเดลทางคณิตศาสตร์หรือวงจรสมมูลของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแต่ละชนิด
1.3 นักศึกษาสามารถใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีวงจรไฟฟ้ามาวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า
1.4 นักศึกษาสามารถนําความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้งาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพิ่มเติมเนื้อหาความรู้จากวิชาอื่น ที่จําเป็นต้องนํามาใช้วิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับระดับความรู้พื้นฐาน
ของนักศึกษา ปรับปรุงการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้นักศึกษาเข้าใจง่ายขึ้น ปรับปรุงวิธีการสอนให้นักศึกษามีส่วนร่วม
มากขึ้นโดยการกําหนดงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
วงจรแม่เหล็ก ขดลวด แรงบิดภายใน การกระตุ้น หลักการของเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
หม้อแปลงไฟฟ้า แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรไฟฟ้า บล็อกไดอะแกรมและฟังชันถ่ายโอน อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
และระบบควบคุมของเครื่องจักรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลังและการนําไปควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้า
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอนต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สําหรับนักศึกษารายที่ต้องการคําปรึกษา โดยแจ้งวันเวลาให้ทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
และนักศึกษาโทรศัพท์นัดวันเวลาเข้าพบ
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- การเคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ มีวินัย ตรงต่อเวลา
- มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต
- สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ แก้ไขปัญหาร่วมกัน เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
- แนะนําข้อปฏิบัติการเข้าชั้นเรียน เช่น การแต่งกาย การรักษาความสะอาดห้องเรียน การตรงต่อเวลา
การไม่ละเมิดต่อสิทธิผู้อื่น และชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงความจําเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- มอบหมายให้ทํางานเป็นรายบุคคล โดยกําหนดให้นักศึกษาเขียนด้วยลายมือของตนเอง
(ห้ามพิมพ์ ห้ามให้คนอื่นทําแทน)
- มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม โดยให้นักศึกษากําหนดภาระหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้ชัดเจน
1.3 วิธีการประเมินผล
- การเข้าชั้นเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา
- ประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมายและการส่งงานตรงตามเวลาที่กําหนด
- การอ้างอิงเอกสารที่นํามาทํารายงานและความต่อเนื่อง สอดคล้องของเนื้อหารายงาน (กรณีงานกลุ่ม)
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแต่ละชนิด
- สามารถบูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ามาใช้วิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า
- สามารถนําความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายและถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
- ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยกําหนดโจทย์การบ้าน และมอบหมายงานกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- ประเมินจากประสิทธิผลของงานที่มอบหมายทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
- สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลมาใช้ตามความต้องการ
- นําความรู้ที่เรียนมาเป็นพื้นฐานเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง
3.2 วิธีการสอน
- กําหนดปัญหาโจทย์เชิงวิเคราะห์เพื่อฝึกให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิด
- ส่งเสริมให้นักศึกษาสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาใช้ทํารายงาน
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3.3 วิธีการประเมินผล
- การตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้นเรียน
- ประเมินจากแนวคิดการวิเคราะห์ปัญหาโจทย์ของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- ความสามารถในการเรียนรู้และทํางานร่วมกับผู้อื่น รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ทําทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม่
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียน
- ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- มีทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข การใช้กราฟ ตารางหรือการแสดงทางสถิติ
- สามารถสื่อสารข้อมูลให้กับผู้อื่นได้
- สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.2 วิธีการสอน
- แนะนําวิธีการคิดคํานวณเชิงตัวเลข การใช้กราฟ การอ่านค่าตารางหรือข้อมูลทางสถิติ
- แนะนําให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางหนึ่งในการสืบค้นข้อมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทําข้อสอบ
- ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่องที่สอน
1
แนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และทฤษฎีวงจรไฟฟ้าที่ต้องใช้
2
คณิตศาสตร์และทฤษฎีวงจรไฟฟ้าที่ต้องใช้ (ต่อ)
วงจรแม่เหล็ก
3
วงจรแม่เหล็กแบบไม่เชิงเส้น
สารแม่เหล็ก
4
หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส
วงจรสมมูลของหม้อแปลง
การทดลองหาคุณสมบัติของหม้อแปลง
5
Per-unit System
หม้อแปลงในระบบ 3 เฟส

จํานวนชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายประกอบสื่อ

3

บรรยายประกอบสื่อ

3

บรรยายประกอบสื่อ
มอบหมายงานกลุ่ม
บรรยายประกอบสื่อ
ให้การบ้านครั้งที่ 1

3

3

บรรยายประกอบสื่อ
ให้การบ้านครั้งที่ 2
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4
สัปดาห์ที่
เรื่องที่สอน
6
Rotating Machine
Generated Voltage, Torque
7
คุณสมบัติของ DC Machine
ชนิดของ DC Machine
8
9
การคํานวณ DC Machine
10
11
12
13
14
15
16
17

จํานวนชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายประกอบสื่อ

3

บรรยายประกอบสื่อ

3

บรรยายประกอบสื่อ
ให้การบ้านครั้งที่ 3
บรรยายประกอบสื่อ
ให้การบ้านครั้งที่ 4
บรรยายประกอบสื่อ
บรรยายประกอบสื่อ
ให้การบ้านครั้งที่ 5
บรรยายประกอบสื่อ
บรรยายประกอบสื่อ
บรรยายประกอบสื่อ
บรรยายประกอบสื่อ

สอบกลางภาค

หลักการควบคุมความเร็ว DC Motor
Induction Motor
Torque-Speed Curve ของ Induction Motor
หลักการควบคุมความเร็ว Induction Motor
การทํางานของในแต่ละ Mode ของ Induction Motor
คุณสมบัติ Alternator
การต่อ Alternator กับ Infinite Bus
คุณสมบัติ Synchronous Motor
การควบคุม Power Factor
หลักการควบคุมความเร็ว Synchronous Motor
สอบปลายภาค

3
3
3
3
3
3
3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
2.1, 3.1, 5.1
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1
3. วัน เวลา และสถานที่เรียน
ตอนที่ 1 ห้อง 2R
ตอนที่ 2 ห้อง 2RSA
ตอนที่ 3 ห้อง 2TA
ตอนที่ 4 ห้อง 2TB
ตอนที่ 5 ห้อง 2TSA

กิจกรรมการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ตรวจการบ้านรายบุคคล
ตรวจรายงานกลุ่ม

เรียนวัน อังคาร
เรียนวัน จันทร์
เรียนวัน จันทร์
เรียนวัน อังคาร
เรียนวัน ศุกร์

สัปดาห์ที่ประเมิน
8
17
8, 16
16

เวลา 9.00-12.00 น.
เวลา 13.00-16.00 น.
เวลา 17.00-20.00 น.
เวลา 17.00-20.00 น.
เวลา 17.00-20.00 น.

สัดส่วนของการประเมิน
35%
50%
10%
5%

ห้อง 45-303
ห้อง 45-307
ห้อง 45-303
ห้อง 45-303
ห้อง 45-307
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก : เอกสารคําสอน วิชา 173502 Electrical Machines, สุวัฒน์ รอดผล
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ : 1. A.E. Fitzgerald, Charles Kingsley, Jr., Stephen D. Umans, Electric Machinery,
6th ed., McGraw-Hill, Inc., 2003.
2. P.C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics
John Wiley & Sons, Inc., 1989.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
กําหนดให้นักศึกษาประเมินผลการดําเนินการรายวิชา ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
โดยมีการประเมินด้านวิธีการสอน สื่อ/เอกสารประกอบการสอน และการวัดผล นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อผู้สอนได้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานของรายวิชาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หมายเหตุ
1. การบ้านรายบุคคล
การบ้านรายบุคคล จํานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน
การบ้านครั้งที่ 1 และ 2 ให้ส่งภายในวันสอบกลางภาค วิชา 173502 Electrical Machines (ส่งในตู้รับรายงาน)
การบ้านครั้งที่ 3, 4 และ 5 ให้ส่งภายในวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2555 (ส่งในตู้รับรายงาน)
การบ้านให้เขียนด้วยลายมือตัวเอง ห้ามพิมพ์ ห้ามทําการบ้านแทนคนอื่นหรือให้คนอื่นทําแทน กรณีทําการบ้านแทนคนอื่น
หรือให้คนอื่นทําแทนจะถูกตัดคะแนนการบ้านครัง้ นั้นออก
2. รายงานกลุ่ม
คะแนนรายงานกลุ่ม 5 คะแนน ให้ส่งภายในวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2555 (ส่งในตู้รับรายงาน)
ให้นักศึกษาจัดกลุ่มกันเอง กลุ่มละ 2-5 คนและหาหัวข้อทํารายงานเสนออาจารย์ผู้สอนก่อนสอบกลางภาคเรียน
รายงานต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Electrical Machines ความหนาประมาณ 5-15 หน้ากระดาษ A4 จะใช้ลายมือเขียนหรือ
พิมพ์ก็ได้ แต่ห้ามถ่ายเอกสาร ให้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มไว้ในรายงานด้วย
ข้อพึงระวัง ส่งงานช้ากว่ากําหนดจะถูกตัดคะแนนวันละ 1 คะแนน

