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หมวดท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
 30201235      เครือ่งจกัรกลไฟฟ้า 2  Electrical Machinery II 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3(3-0-6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม  กลุ่มวชิาบงัคบั 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและผูส้อน 
 นายศุภชยั  ปลายเนตร  และ นายสมยศ สแีสนซุย  
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2557  กลุ่มเรยีน ปรญิญาตร ีปีที ่2 (หลกัสตูรต่อเนื่อง) 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 
 การวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าและวศิวกรรมแมเ่หลก็ไฟฟ้า 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั 
 ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน 
 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม อาคาร  สาขาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 
          กลุ่มผลติภณัฑม์ดีพรา้นาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 
 
9. ครัง้ท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

- 
  
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม  มหาวทิยาลยันครพนม 
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หมวดท่ี 2  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
 1 .เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎขีองเครือ่งจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบัและ
เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 
 2 .เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในวธิกีารควบคุมเครือ่งจกัรกลไฟฟ้ากระแสลบั 
 3.เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าเอาความรูต่้างๆในทางทฤษฎแีละปฏบิตัจิากชัน้เรยีนไป
ประยกุตใ์ชง้านในแวดวงอุตสาหกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
 4. เพื่อใหน้กัศกึษามเีจตคตทิีด่ ีปฏบิตังิานอย่างประณตีเรยีบรอ้ย มรีะเบยีบวนิยั อดทน มกีจิ
นิสยัในการท างานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
 - 

 

หมวดท่ี 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1.ค าอธิบายรายวิชา 
              หลกัการของสนามแมเ่หลก็หมุนในเครือ่งจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั โครงสรา้ง หลกัการ
ท างานและคุณลกัษณะของเครือ่งจกัรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน า 3 เฟส และ 1 เฟส ชนิดต่าง ๆ โครงสรา้ง
หลกัการท างานและคุณลกัษณะของเครือ่งจกัรกลซงิโครนสั การขนานเครือ่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
การควบคุมเครือ่งจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดต่าง ๆ 

2.จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(คาบ) 

ฝึกปฏิบติั 
(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง
(คาบ) 

สอนเสริม 

30 18 96 ตามความตอ้งการของ
นกัศกึษาเฉพาะราย 
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3.จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา  แจง้ใหน้กัศกึษาทราบเกีย่วกบัหอ้งท างาน ตารางสอนเวลาว่าง                 
ในแต่ละสปัดาห ์

- อาจารยป์ระจ าวชิา จดัเวลาใหค้ าปรกึษาอย่างน้อย 1 ชัว่โมงต่อสปัดาหต่์อกลุ่มเรยีน(เฉพาะ
รายทีต่อ้งการ) 

หมวดท่ี 4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรมจริยธรรม 
          1.1 คณุธรรมจริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

1) เป็นผูม้คีวามรกั เมตตา และปรารถนาดต่ีอผูอ้ื่น 
2) มคีวามอดทนและความรบัผดิชอบ 

        1.2 วิธีสอน 
1) ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางและศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
2) ผูเ้รยีนไดม้กีารน าเสนอความรูห้น้าชัน้เรยีน 
3) มกีารเรยีนทัง้ทฤษฎแีละฝึกปฏบิตัใินชัน้เรยีน 

        1.3 วิธีการประเมินผล 
1) สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกในชัน้เรยีน 
2) สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้เรยีน การส่งงาน 
3) ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณีศกึษา 
4) ประเมนิผลการน าเสนองานทีม่อบหมาย 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

1) มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในการใชง้านหมอ้แปลงไฟฟ้าและเครือ่งจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั 
2) มคีวามรูแ้ละมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัวธิกีารควบคุมเครือ่งจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั 
3) สามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งทีเ่กดิขึน้กบัหมอ้แปลงไฟฟ้าและเครือ่งจกัรกลไฟฟ้า

กระแสสลบัไดใ้นเบือ้งตน้       
2.2 วิธีสอน 

 บรรยายการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่มภาคทฤษฎแีละสาธติการฝึกปฏบิตั ิ 
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2.3 วิธีการประเมินผล 
1) ทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ 
2) สงัเกตความสามารถในการฝึกปฏบิตั ิ
3) การน าเสนอผลการศกึษา 
4) ตรวจผลงาน, การบูรณาการวจิยัการควบคุมเครือ่งจกัรกลไฟฟ้า 

3 ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

 พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ มคีวามเขา้ใจในทฤษฎแีละหลกัการท างาน
ในทางปฏบิตัขิองหมอ้แปลงไฟฟ้าและเครือ่งจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั และฝึกปฏบิตัใิหน้กัศกึษาท างาน
อยา่งเป็นระบบ  มเีจตคตทิีด่ใีนวชิาชพี  

3.2 วิธีสอน 
1) วธิกีารสอนแบบต่างๆ ทัง้ทฤษฎแีละฝึกปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิาร และการดงูานใน

สถานประกอบการตามความเหมาะสม 
2) มอบหมายงานใหศ้กึษาดว้ยตนเองจาก หนงัสอื เวบ็ไซต์ และสื่อการสอน e-learning  

3.3 วิธีการประเมินผล 
1) สงัเกตความรูค้วามเขา้ใจ 
2) สงัเกตการฝึกปฏบิตั ิ
3) ตรวจผลงาน  ความเชื่อมโยงสมัพนัธร์ะหว่างบรบิทและองคป์ระกอบของหลกัสตูร 

4 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

1) พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
2) พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
3) พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้น

ตามรายละเอยีดก าหนด 
4.2 วิธีสอน 

1) จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
2) มอบหมายงานทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) การน าเสนอผลงาน 
4) การบูรณาการวจิยั, การควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบั 
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4.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมนิตนเองและเพื่อน  ดว้ยประเดน็ก าหนด 
2) สงัเกตการน าเสนอผลงาน  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
3) ตรวจผลงาน  รายงานการศกึษาคน้ควา้ 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พฒันา 
1) ทกัษะในการสื่อสารทัง้การพดู  การฟัง  การเขยีน  โดยการน าเสนอในชัน้เรยีน 
2) ทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณศีกึษา 
3) ทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 
4) ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนการสื่อสาร 
5) ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยใีนการน าเสนอผลงาน 

5.2 วิธีสอน 
1) มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากแหล่งความรูต่้างๆ เช่น หนงัสอื  

เวบ็ไซต ์และสื่อการสอน e – Learning 
2) น าเสนอผลงานโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

                5.3  วิธีการประเมินผล   
  1)   สงัเกตพฤตกิรรมในการสื่อสาร 
  2)   ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลอืกใชส้ื่อเทคโนโลย,ีบรูณาการวจิยัเกี่ยวกบัการ
ควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบัในกลุ่มผลติภณัฑม์ดีพรา้นาถ่อน 
 3)   ตรวจผลงาน 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 
สปัดาห์

ท่ี 
 
 

หวัข้อ / รายละเอียด 

 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

1 – 4  1. ทบทวนพืน้ฐานทางแม่เหลก็ไฟฟ้า 
2. โครงสรา้งของมอเตอรไ์ฟฟ้า

กระแสสลบั 
3. ทฤษฎแีละหลกัการมอเตอรไ์ฟฟ้าและ

เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
4.  การทดสอบมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบั 
5. ความสมัพนัธข์องกระแสและความเรว็

รอบของมอเตอร ์

12 
กจิกรรมการสอน 
1. การน าเขา้สูบ่ทเรยีน 
2. การบรรยาย 
3. การสอนแบบสาธติ 
 
สือ่การสอน 
1. หนงัสอืเครื่องกล
ไฟฟ้า  
2. เครื่องฉายแผ่นทบึ 
3. กระดานขาว 
4. คอมพวิเตอร ์
5. หมอ้แปลงไฟฟ้า 

นายศุภชยั ปลายเนตร 
 

9-12 1. โครงสรา้ง ทฤษฎแีละหลกัการควบคุม
เครื่องจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั  

2. คุณลกัษณะของเครื่องจกัรกลไฟฟ้า
กระแสสลบัทีม่กีารต่อขดลวดแบบ
ต่างๆ 

3. หลกัการและวธิกีารควบคุม
เครื่องจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั 

9 กจิกรรมการสอน 
1. การน าเขา้สูบ่ทเรยีน 
2. การบรรยาย 
3. การสอนแบบสาธติ 
 
สือ่การสอน 
1. หนงัสอืเครื่องกล
ไฟฟ้า  
2. เครื่องฉายแผ่นทบึ 
3. กระดานขาว 
4. คอมพวิเตอร ์
5. เครื่องกลไฟฟ้า 

นายศุภชยั ปลายเนตร 
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สปัดาห์

ท่ี 
 
 

หวัข้อ / รายละเอียด 

 
จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

13-16 1. ฝึกปฏบิตัใินรายวชิา 
2. ทดสอบในทางปฏบิตัแิต่ละสว่นของ

ทฤษฎทีีไ่ดศ้กึษามาทัง้หมด 

9 กจิกรรมการสอน 
1. การน าเขา้สูบ่ทเรยีน 
2. การบรรยาย 
3. การสอนแบบสาธติ 
4. สอบวดัผล 
5. การบรูณาการลง
พืน้ทีว่จิยัท าการศกึษา
เกีย่วกบัการควบคุม
ความเรว็มอเตอรไ์ฟฟ้า
ทีเ่หมาะสมส าหรบั
เครื่องเจยีรนยัมดีพรา้ 
สือ่การสอน 
1. หนงัสอืเครื่องกล
ไฟฟ้า  
2. เครื่องฉายแผ่นทบึ 
3. กระดานขาว 
4. คอมพวิเตอร ์
5. เครื่องกลไฟฟ้า 

นายสมยศ สแีสนซุย 

17 สอบปลายภาค  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

งาน/กิจกรรมท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

สปัดาหท่ี์ สดัส่วนของคะแนน 

1. พฤตกิรรมการเรยีนรู/้เวลา
เรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

20 

2. การปฏบิตังิานเดีย่ว 
    2.1  แบบทดสอบ 
    2.2  รายงาน 
    2.3  ใบงานปฏบิตั ิ

ตลอดภาค
การศกึษา 

60 

3. สอบปลายภาค 17 20 
   

หมวดท่ี 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 เอกสารประกอบการสอนวชิา    เครือ่งกลไฟฟ้า 2    
 
2. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

พรีศกัดิ ์วรสุนทโรสถและณรงคเ์ดช ศรอีศัวอมร .ทฤษฏีวิเคราะหว์งจรเคร่ืองจกัรไฟฟ้า. 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั,2542. 

สมัพนัธ ์หาญชเล .เครื่องกลไฟฟ้า 1. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี2528. 
สมัพนัธ ์หาญชเล .เครื่องกลไฟฟ้า 2. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี2528. 
A.E. Fitzgerald,Charles Kingsley,Jr and Stephen D. Umans .ELECTRIC MACHINERY. 

McGraw-Hill,1992 
 
3. แหล่งเรียนรู้ 
 - e-learning ของสถาบนัการศกึษาต่างๆ 
 - Website ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลรายวชิานี้ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา  จากการจดักจิกรรมในการน าแนวคดิ

และความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
2) ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมนิผูส้อน และประเมนิรายวชิา 
3) ใหข้อ้เสนอแนะผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ตามทีผู่ส้อนท าเป็นช่องทางสื่อสารกบันกัศกึษา 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
การเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอนมกีลยทุธด์งันี้ 
1) การแลกเปลีย่นสงัเกตการณ์สอนของอาจารยป์ระจ าวชิานี้ 
2) ระดบัผลการเรยีนของนกัศกึษา 
3) การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน 
เมือ่ไดผ้ลประเมนิการสอน น าขอ้มลูมาวเิคราะหห์าแนวทางพฒันาปรบัปรงุการเรยีนการสอน

ใหด้ขีึน้  โดยการสมัมนาการจดัการเรยีนการสอน  การวจิยัชัน้เรยีน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
1) ในระหว่างกระบวนการเรยีนการสอนมกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นผลการเรยีนรูท้ีว่ดัและ

ประเมนิผลผ่านแลว้ 
2) ในการสอบปลายภาคใหม้กีารวดัและประเมนิผลผลการเรยีนรูท้ี่ส าคญัๆ อกีครัง้ 
3) การสอบสมัภาษณ์เพื่อประมวลการเรยีนรูใ้นรายวชิา   
4) การตรวจผลงานใหม้กีารสุ่มสมัภาษณ์เพื่อประเมนิผลงาน 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา  ไดม้กีารวางแผนปรบัปรงุการ

สอนและรายละเอยีดวชิา  เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ดงันี้ 
1) ปรบัปรงุรายวชิาอย่างน้อยทุก 1 ปี  ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ ์
2) เปลีย่นหรอืจดัการเรยีนการสอนเป็นทมีหรอืแบ่งหวัขอ้/ผลการเรยีนรูใ้นการสอนของ

อาจารยป์ระจ าวชิานี้ 


