
 

 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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ค าน า 
 

 แผนการสอนวิชา  “วงจรไฟฟ้า”  รหัสวิชา  20111201  เรียบเรียงข้ึนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เน้ือหาภายในแบ่งออกเป็น  4  บท  แนวคิดและ
องคป์ระกอบพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรไฟฟ้ากระแสสลบัการจ าลองการท างาน
ของวงจรดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
 ส าหรับเอกสารประกอบการสอนรายวิชาน้ี  ผูเ้รียบเรียงได้ทุ่มเทก าลงักาย  ก าลงัใจและเวลาใน
การศึกษาคน้ควา้  รวบราม  ปรับปรุงเน้ือหาให้เป็นปัจจุบนัเพื่อใหท้นัต่อความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี ซ่ึงมี
รายละเอียดเร่ิมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงระดบัมืออาชีพทางดา้นไฟฟ้าก าลงั โดยมีความมุ่งหวงัท่ีจะให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน  และเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้เร่ิมจะศึกษา  หรือผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม
เพื่อการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการใช้งานทางด้านวงจรไฟฟ้า หากผูท่ี้ศึกษาพบขอ้บกพร่องหรือมี
ขอ้เสนอแนะประการใด  ขอไดโ้ปรดแจง้ผูเ้รียบเรียงทราบดว้ย  จกัขอบคุณยิง่  
 

 

    .นายชูธง  สมัมตัตะ.   
 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

                          มหาวทิยาลยันครพนม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
     สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   มหาวทิยาลยันครพนม 
 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
       20111201                     วงจรไฟฟ้า 
2.จ านวนหน่วยกติ 
     3(2-3-5) หน่วยกิต  
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
           ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
ช่างอุตสาหกรรม 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
   อาจารยชู์ธง  สัมมตัตะ 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี  2  ระดบัชั้น 1 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
     - 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน 
    - 
8.สถานทีเ่รียน 
     หอ้ง 5205  สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
    18 พฤษภาคม 2561 
 

 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวชิา    20111201        วชิา วงจรไฟฟ้า             จ  านวน  3(2-3-5)    หน่วยกิต 
ชั้น ปวส.1               สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 
 

 
                                   พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
        ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 
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1.แนวคิดและองคป์ระกอบพ้ืนฐาน                       
ของวงจรไฟฟ้า 

2 2 2    2 2 10  5 

2.วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 5 5 5 5   10 4 34  40 
3.วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 5 5 5 5   10 4 34  35 
4. การจ าลองการท างานของวงจร                    
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3 3 3 5   8 2 24  10 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

รวมคะแนน 15 15 15 15   30 10 100  90 
ล าดับความส าคัญ            

 
ค าอธิบาย     5   หมายถึง   ระดบัความส าคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   

 



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวชิา  20111201  ช่ือวชิา วงจรไฟฟ้า 
จ านวนหน่วยกิต  3(2-3-5)  หน่วยกิต  จ  านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ 5 ชัว่โมง  รวม 90 ชัว่โมงต่อภาคเรียน    

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน  แนวคิดและองคป์ระกอบ
พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแนวคิดและองคป์ระกอบ
พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า 

 

หน่วยการสอนที ่2 
ช่ือหน่วยการสอน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
       2.1 กฎเบ้ืองตน้และวธีิการวเิคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
       2.2 ทฤษฎีวงจร 
       2.3  ออปแอมป์ 
       2.4 ตวัเก็บประจุและตวัเหน่ียวน า 
       2.5 วงจรอนัดบัหน่ึงและวงจรอนัดบัสอง 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

2. ค านวณและวดัค่าปริมาณต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า
กระแสตรง 
 

หน่วยการสอนที ่ 3 
ช่ือหน่วยการสอน  วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
       3.1 สัญญาณไซน์และเฟสเซอร์ 
       3.2 การวเิคราะห์สัญญาณไซน์ 
       3.3  การวเิคราะห์ก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบั 
       3.4 วงจรแม่เหล็ก 
       3.5 การตอบสนองความถ่ี 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั 

2. ค านวณและวดัค่าปริมาณต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า
กระแสสลบั 
 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การจ าลองการท างานของวงจร
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1. ทดสอบ จ าลองการท างานวงจรดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

  

 
 
 
 



 

 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /ผล  5  มติิ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี  11  เก่ง   

 รหัส 20111201   วชิาวงจรไฟฟ้า  หน่วยกติ.3.(.2-3-5.) 
ระดับช้ันประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 
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หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน แนวคิดและ
องค์ประกอบพืน้ฐานของวงจรไฟฟ้า 
สมรรถนะประจ าหน่วยการสอน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10  

หน่วยการสอนที ่2 
ช่ือหน่วยการสอน วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 
สมรรถนะประจ าหน่วยการสอน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10  

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั 
สมรรถนะประจ าหน่วยการสอน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10  

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน การจ าลองการท างาน
ของวงจรด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
สมรรถนะประจ าหน่วยการสอน 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20  

รวม 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50  

ล าดับความส าคัญ             

 



 

 

หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 
 

1.จุดประสงค์รายวชิา 
1. เขา้ใจหลกัการและทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
2. ค านวณหาค่าความตา้นทานกระแสแรงดนัก าลงัไฟฟ้า และตรวจสอบแกไ้ขหาขอ้บกพร่อง 

ของวงจร 
3. มีกิจนิสัยในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั 

 
2.มาตรฐานรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั 
2. ค านวณและวดัค่าปริมาณต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั 
3. ทดสอบ จ าลองการท างานวงจรดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
3.ค าอธิบายรายวชิา 
         ศึกษาและปฏิบติัองคป์ระกอบของวงจร วงจรแบบตวัดา้นทาน แหล่งก าเนิดแบบอิสระและไม่อิสระ 
วเิคราะห์วงจรดว้ยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ ดว้ยวธีิโนดและเมซ ทฤษฎีการวางซอ้น ทฤษฎีของเทวินินและ   นอร์
ดนั วงจรออปแอมป์ คาปาซิเตอร์ และ อินดกัเตอร์ วงจรล าดบัท่ีหน่ึงและวงจรล าดบัท่ีสอง ผลตอบ สนองใน
สภาวะ ทรานเซียนตต่์อแรงดนักระแสตรง วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า ความเหน่ียวน าร่วม วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั
รูปคล่ืนไซน์ และแผนผงัเฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์ แอดมิตแตนซ์ วงจรเรโซแนนซ์ โลกสัไดอะแกรม 
ก าลงัไฟฟ้าและการปรับปรุง ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าหน่ึงเฟสและหลายเฟส การวดัก าลงัไฟฟ้า 
การจ าลองการท างานของวงจร ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
      36 ชัว่โมง 

สอนเสริม 
.............. 

 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/ 
การฝึกงาน 
54 ชัว่โมง 

 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
           90 ชัว่โมง 

2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
               1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
           มีวนิยั ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ส านึกในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพ
ในสิทธิ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
 

1.2 วธีิการสอน 
           1. อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพในการสอน 
           2. ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 
           3. เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
           4. มอบหมายใหน้กัศึกษาทา งานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผดิชอบ 
           5. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์

 

1.3 วธีิการประเมินผล 
           1. พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
           2. มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้า มาท ารายงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
           3. การเลือกใชโ้ปรแกรมในการแกปั้ญหาโจทย ์
           4. ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
           5. ประเมินผลการนาเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

 



 

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

                 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 
                 2. สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความเขา้ใจในวงจรไฟฟ้า รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ 
ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
                 3. สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและการใชง้านวงจรไฟฟ้า รวมทั้งการน า ไป
ประยกุต ์
                 4. รู้เขา้ใจ และสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางดา้นวงจรไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง 
 

2.2 วธีิการสอน 
                 1. บรรยาย ฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา 
                 2. ก าหนดใหน้กัศึกษาหากรณีศึกษาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมนา เสนอรายงาน 
                 3. อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะและกลุ่มใหญ่ 

 

2.3 วธีิการประเมินผล 
                 1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
                 2. ประเมินจากรายงานการฝึกปฏิบติั 
                 3. ประเมินจากการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

      4. ประเมินจากพฤติกรรมการท างานอ่ืนๆ 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

                 1. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
                 2. สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
                 3. สามารถคิดวเิคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
                 4. สามารถนา ความรู้ ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อทา ความเขา้ใจและสร้างสรรคส์ังคม 

 

3.2 วธีิการสอน 
                  1. จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น สะทอ้น
ความคิด อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
                  2. จดักิจกรรมให้นกัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 

 



 

 

3.3 วธีิการประเมินผล 
                  1. การเขียนรายงานของนกัศึกษา 
                  2. การน าเสนอผลงาน 
                  3. การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีให้นกัศึกษาคิดแกปั้ญหา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

                  1. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะผูน้า หรือสมาชิกของกลุ่ม 
                  2. สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทา งานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ทั้งในฐานะผูน้า และ
สมาชิกของกลุ่ม 
                  3. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
                  4. สามารถรวมกลุ่มคิดริเร่ิม วางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งดา รงชีวิต
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
                  5. รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 

4.2 วธีิการสอน 
                  1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การทา งานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล 
                  2. สอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ฯลฯ 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
                  1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะทา กิจกรรมกลุ่ม 
                  2. การนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
                  3. ประเมินความสม ่าเสมอของการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
                  4. ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

       5. ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล   

                  1. สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวติประจา วนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
และ เขียน  



 

 

                  2. กา้วทนัเทคโนโลยปัีจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์
เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง นา เสนอ และส่ือสาร  
                  3. เขา้ใจปัญหา วเิคราะห์ และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการ
แกปั้ญหา  
 

5.2 วธีิการสอน 
                  1. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหวา่ง
ผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
                  2. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
หลากหลายและเหมาะสม 
                  3. จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนน า เสนอผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
 

5.3 วธีิการประเมินผล 
                  1. ทกัษะการพูดในการน า เสนอผลงาน 
                  2. ทกัษะการเขียนรายงาน 
                  3. ทกัษะการน า เสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
                  4. การใชท้กัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมนิผล 
 

5.1  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 หน่วยท่ี 1 แนวคิดและ

องคป์ระกอบพื้นฐานของ
วงจรไฟฟ้า 
 1.1 องคป์ระกอบของวงจร    
 1.2 วงจรแบบตวัดา้นทาน    
 1.3 แหล่งก าเนิด 
 1.4 หลกัการวดัสัญญาณไฟฟ้า 

2 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั ทดลองปฏิบติัใบ
งาน 
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 - ชุดฝึกปฏิบติั  

 

 2-2 หน่วยท่ี 2 วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 
2.1 กฎเบ้ืองตน้และวธีิการ

วเิคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

2 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั ทดลองปฏิบติัใบ
งาน 
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 - ชุดฝึกปฏิบติั 

 

3 หน่วยท่ี 2 วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 
2.2 ทฤษฎีวงจร 
 
 

2 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั ทดลองปฏิบติัใบ
งาน 
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 - ชุดฝึกปฏิบติั 
 
 
 
 

 



 

 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

4-5 หน่วยท่ี 2 วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 
  2.3 ออปแอมป์ 

4 6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั ทดลองปฏิบติัใบ
งาน 
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 - ชุดฝึกปฏิบติั 

 
 

 
6-7 

หน่วยท่ี 2 วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 
  2.4 ตวัเก็บประจุและตวั
เหน่ียวน า 

4 6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั ทดลองปฏิบติัใบ
งาน 
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 - ชุดฝึกปฏิบติั 

 

 
8-9 

หน่วยท่ี 2 วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 
  2.5 วงจรอนัดบัหน่ึงและ
วงจรอนัดบัสอง 

4 6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั ทดลองปฏิบติัใบ
งาน 
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 - ชุดฝึกปฏิบติั 

 

10-11 หน่วยท่ี 3 วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั 
  3.1 สัญญาณไซน์และเฟส
เซอร์ 
        
 

4 6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั ทดลองปฏิบติัใบ
งาน 
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 - ชุดฝึกปฏิบติั 

 



 

 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ 

หมายเหตุ 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 

12 หน่วยท่ี 3 วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั 
       3.2 การวเิคราะห์สัญญาณ
ไซน์ 
        
 

2 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั ทดลองปฏิบติัใบ
งาน 
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 - ชุดฝึกปฏิบติั 

 

13-14 หน่วยท่ี 3 วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั 
       3.3  การวเิคราะห์
ก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบั 
        
 

4 6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั ทดลองปฏิบติัใบ
งาน 
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 - ชุดฝึกปฏิบติั 

 

15 หน่วยท่ี 3 วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั 
       3.4 วงจรแม่เหล็ก 
        

2 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั ทดลองปฏิบติัใบ
งาน 
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 - ชุดฝึกปฏิบติั 

 

16-17 หน่วยท่ี 3 วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั 
       3.5 การตอบสนองความถ่ี 

4 6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั ทดลองปฏิบติัใบ
งาน 
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 - ชุดฝึกปฏิบติั 

 



 

 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กจิกรรม 

การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ 
หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

18 สอบปลายภาค 2 3 สอบทฤษฎีและปฏิบติั  

 
 
5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

สอบทฤษฎี กลางภาค 
สอบทฤษฎี ปลายภาค 

9 
18 

15 % 
15 % 

สอบปฏิบติั กลางภาค 
สอบปฏิบติั ปลายภาค 

9 
18 

10 % 
10 % 

แบบฝึกหดั การบา้น 
ใบปฏิบติังาน 
จิตพิสัย 

ทุกสัปดาห์ 
ทุกสัปดาห์ 
ทุกสัปดาห์ 

15 % 
25 % 
10 % 

 
 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

6.1 หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
       1. รศ.บุญเรือง วงัศิลาบตัร, วงจรไฟฟ้า กระแสตรงและกระแสสลบั DC and AC Electrical Circuits, ซี
เอด็ยเูคชัน่จ  ากดั, 2558 
       2. รศ.ดร. อภินนัท ์อุรโสภณ, วงจรไฟฟ้า ฉบบัปรับปรุง, ดวงกมล พบัลิชช่ิง, 2560 
       3. ใบงานการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า  
6.2 หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีส่ าคัญ  
      Charles K. Alexander and Matthew N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits fourth edition, 
The McGraw-Hill Companies, 2009 

 


