รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1

วิศวกรรมไฟฟา สมุทรปราการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา1

6013307 เครื่องจักรกลไฟฟา 1

2. จํานวนหนวยกิต1
3 หนวยกิต (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1

วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา โดยเปนวิชาเฉพาะ วิชาชีพแกน

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน1
อาจารย ดร.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน1
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre- requisites) (ถามี) 1
6013302 วงจรไฟฟา

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 1
ไมมี

8. สถานที่เรียน1

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด1
29 ตุลาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา1

เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นฐานวงจรแมเหล็ก และการประยุกตใชวงจรแมเหล็ก อาทิ
เชน หมอแปลงไฟฟาหนึ่งเฟส หมอแปลงไฟฟาสามเฟส และเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรงและพื้นฐานความเขาใจเบื้องตน
ของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อศึกษาหลักการพืน้ ฐานของระบบวงจรไฟฟาทฤษฎีวงจรแมเหล็ก
2.2 เพื่อศึกษาหลักการหมอแปลงและการทดสอบหมอแปลง
2.3 เพือ่ ศึกษาหลักการทํางานและการควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา1

สารแมเหล็ก คาความตานทานแมเหล็ก วงจรแมเหล็ก คาความเหนี่ยวนํา พลังงานที่สะสมในรูปสนามแมเหล็ก
พลังงานและพลังงานรวม แรงที่เกิดจากสนามแมเหล็ก แรงบิดที่เกิดจากสนามแมเหล็กความสูญเสียในแกนเหล็ก โครงสราง
และทฤษฎีพื้นฐานของหมอแปลงไฟฟา หมอแปลงไฟฟาในอุดมคติวงจรสมมูลของหมอแปลงไฟฟา การทดสอบหมอแปลง
ไฟฟา หมอแปลงแบบ 3 เฟส หมอแปลงแบบออโตโครงสรางและทฤษฎีพืน้ ฐานของเครือ่ งจักรกลไฟฟากระแสตรง
แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําที่ขดลวดอารมาเจอร แรงบิดทีเ่ กิดจากสนามแมเหล็ก การพันขดลวดอารเมเจอรของเครือ่ งจักร
ไฟฟากระแสตรง วงจรสมมูลของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง วงจรสมมูลของมอเตอรไฟฟากระแสตรง สมรรถนะของ
เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง สนามแมเหล็กสะทอนจากอารมาเจอร อินเตอรโพลและขดลวดชดเชย การควบคุมความเร็ว
มอเตอรไฟฟากระแสตรง การปองกันมอเตอรไฟฟากระแสตรง

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา1
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

-

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

-

-

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล1
จัดใหนักศึกษาพบอาจารยเพื่อขอคําปรึกษาและแนะนํา สัปดาหละ 3 ชั่วโมง (เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ งพัฒนา1

พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย ภาวะผูนาํ กลาคิด และนําเสนอ
1. มีวินัย ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบ
2. มีภาวะผูนําและผูต าม ตามสถานการณในแตละชวงเวลา

1.2 วิธีการสอน1
-

มีการสอดแทรก คุณธรรม ระหวางการเรียนการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล1
-

การรวมกิจกรรมระหวางเรียน
การนําเสนอแนวคิดในองคความรูใ หมๆ

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ1
-

มีความรูและความเขาใจ ตลอดจนสามารถคิดวิเคราะหและนําไปประยุกตใชในงานวิชาชีพ

2.2 วิธีการสอน1
-

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา เพื่อการคิดและวิเคราะห ประกอบในขณะทําการสอน
มีกจิ กรรมประเด็นปญหาเพื่อการถาม-ตอบ ในระหวางที่ทําการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล1
-

ทดสอบกอนเรียน
ประเมินจากผลการเรียนรู
ทดสอบยอย สอบปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา1
-

พัฒนาความคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค เพือ่ การปองกันและแกไขปญหา

-

การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
การสรุปบทเรียนและประเมินผลปลายภาค

3.2 วิธีการสอน1

3.3 วิธีการประเมินผล1
-

สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหแนวคิดในการ
วัดผลจากการทดสอบและการสงรายงานหรือการทําแบบฝกหัด

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
-

พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเ รียนดวยกัน
พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางาน
พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา

4.2 วิธีการสอน1
-

ฝกใหนักศึกษาฝกการทํางานเปนทีมและนําเสนอหนาชั้นเพื่อสงเสริมความเปนผูนํา

4.3 วิธีการประเมินผล1
-

ประเมินจากการทํางานเปนกลุม
ประเมินจากการสงผลการสอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
-

พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต

5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานคนควาขอมูลเพิ่มเติม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลการทํารายงาน และการสืบคนขอมูล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1
2

3

4

หัวขอ/รายละเอียด
ความรู พื ้น ฐานวงจรไฟฟ า กระแสตรง
และไฟฟากระแสสลับ
การวิเคราะหวงจรไฟฟาพื้นฐาน
นิยามและความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
- กฏพื้นฐานของแมเหล็กไฟฟา
เช น แรงแม เ หล็ ก กฎของโล
เรนต กฏของแอมแปร
- การสูญเสียทีเ่ กิดขึ้นในวงจร
แมเหล็ก
วงจรแมเหล็ก
- วัสดุแมเหล็ก
- สนามแมเหล็ก
พารามิเตอรของวงจรแมเหล็ก
วงจรแมเหล็ก (ตอ)
- การคํานวณวงจรแมเหล็ก
- ความเหนี่ยวนําไฟฟา
พลังงานสะสมในสนามแมเหล็ก

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน

ผลการเรียนรู

สื่อการสอน

3

บรรยาย

Power point

3

บรรยาย

Power point

3

บรรยาย

Power point

3

บรรยาย

Power point

วิธีการประเมิน

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
หมอแปลงไฟฟา
5

- โครงสรางของหมอแปลง
วงจรสมมูลของหมอแปลงไฟฟา

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน
บรรยาย
3

ผลการเรียนรู

สื่อการสอน
Power point

6

หมอแปลงไฟฟา
- การทดสอบหมอแปลงไฟฟา
ประสิทธิภาพของหมอแปลงไฟฟา

3

บรรยาย

Power point

7

การตอหมอแปลงไฟฟา 3 เฟส
เครื่องจักรไฟฟากระแสตรง
โครงสรางเครื่องจักรไฟฟากระแสตรง
สอบกลางภาค

3

บรรยาย

Power point

9

เครื่องจักรไฟฟากระแสตรง (ตอ)
- แรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําที่เกิ ด
จากการเคลื่อนที่
แรงทางกลทีเ่ กิดจากสนามแมเหล็ก

3

บรรยาย

Power point

10

เครื่องจักรไฟฟากระแสตรง (ตอ)
- การพันขดลวดอารมาเจอร
วงจ รสม มู ลข องเครื ่อ งจั กรไ ฟฟ า
กระแสตรง

3

บรรยาย

Power point

8

3

วิธีการประเมิน

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
11 เครื่องจักรไฟฟากระแสตรง (ตอ)

- มอเตอรไฟฟากระแสตรง
คุณสมบัตกิ ารตอ อนุกรม ขนาน และ
ผสม

14

เครื่องจักรไฟฟากระแสตรง (ตอ)
- คุณสมบัตแิ รงบิด
- การคํานวณประสิทธิภาพ
การเริม่ หมุนมอเตอร
เครื่องจักรไฟฟากระแสตรง (ตอ)
- เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง
ปฏิกริ ยิ าอารมาเจอร
พื้นฐานเครื่องกําเนิดซิงโครนัส

15
16

12

13

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน
บรรยาย
3

ผลการเรียนรู

สื่อการสอน
Power point

3

บรรยาย

Power point

3

บรรยาย

Power point

3

บรรยาย

Power point

สรุปและทบทวนการเรียนการสอน

3

บรรยาย

Power point

สอบปลายภาค

3
48

รวม

วิธีการประเมิน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1
2
3

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน
(การเขียนรายงาน การทดสอบยอย
โครงงานพืน้ ฐาน การสอบทฤษฎีและปฏิบตั ิ)

การบาน และรายงาน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
4 6 10 และ 12
8
16

สัดสวนของ
การประเมินผล
ปลายภาค(ทฤษฎี)
20
30
50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก1

1. Chapman, Stephen J. “Electric machinery fundamentals”, Third Edition, McGraw-Hill series in
electrical engineering, Power and energy, 1991
2. Fitagerald, A.D. “Electric Machinery” Metric Editions Electrical Engineering Series, Fifth Edition
McGraw-Hill, 1992

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ1
-

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา1
-

