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รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4182404 การสงและจายไฟฟา
Distribution and Transmission Line
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หอง 197 อาคาร 1 ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
23 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระบบการสงและจายไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา
ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสในสายสงพลังงานไฟฟา ระบบตอหนวย
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอม ดานทักษะ ในการนําความรู
ความเขาใจของระบบการจําหนายไฟฟา เพื่อเปนพื้นฐานการใชงาน และใหสอดคลองกับการนําไปใช
ในงานอุตสาหกรรมใหกาวหนาตอไป
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ระบบการสงและจายไฟฟากําลังการผลิตไฟฟา ระบบสงและจําหนายพลังไฟฟา
พารามิเตอรของสายสงไฟฟา ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสในสายสงพลังงานไฟฟา
การกอสรางสายจําหนายพลังงานไฟฟาไปสูทองถิ่น สายเคเบิ้ลใตดิน รีแอกแตนซไดอะแกรม
ระบบเปอรยูนิต
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 46 ชั่วโมง สอนเสริมตามความ ไมมีการฝกปฏิบัติ
ศึกษาดวยตนเอง
ตอภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี วิ นั ย จรรณยาบรรณในวิ ช าชี พ ในการผลิ ต
กระแสไฟฟา การเลือกสายไฟ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้
1. ตระหนักในคุณคา คุณธรรมจริยธรรม และเสียสละ
2. มีวินัย ตรงตอเวลามีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
3. เคารพกฏ ระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการ
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนไดเรียนมา
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1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางประเด็นที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับรายวิชาการสงและจายไฟฟา อภิปรายกลุม สรุปผล
- กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของมาประกอบในระหวางการสอน หรือบทบาท
สมมุติ
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน การสาธิต ความมีระเบียบ และสงรายงานตามขอบเขตและตรง
ตอเวลา
- มีเอกสารอางอิงในการทํารายงานอยางถูกตอง
- ประเมินผลจากแบบฝกหัดอภิปรายกลุม
- ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรู ในหลักการ ความสําคัญทีเ่ กี่ยวกับการสงและจายไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย ถาม ตอบ อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงานและการคนควาขอมูลที่
เกี่ยวกับการสงและจายไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา โดยใหนักศึกษาสรุปและนําเสนอรายงานเพื่อ
รวมกันแสดงความคิดเห็น เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูสอนสรุปขั้นสุดทาย
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค
- ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานจากการคนควาขอมูล และการอภิปราย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ ใหนักศึกษาได
วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานแบบตางๆ
3.2 วิธีการสอน
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
- การมอบหมายงานใหนักศึกษาไดจัดทํางานกลุม ในการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับ การ
อนุรักษพลังงานและการนําเสนอรายงาน
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3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- ประเมินผลจาการนําเสนอรายงาน/ สรุปผล
- สังเกตพฤติกรรม และการแกไขปญหาเฉพาะหนา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวน ทัน
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหปญหา
- มอบหมายรายงานกลุม รายงานบุคคล
- การนําเสนอรายงาน/สรุป
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
- ประเมินผลจากรายงานที่นําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- ประเมินผลจากรายงานการศึกษาสวนบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหที่ตองพัฒนา
- ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง และการนําเสนอในชั้นเรียน
- ทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหปญหา
- ทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยี และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสมในการนําเสนอ
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานในการวิเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหปญหา
- การนําเสนอดวยเทคโนโลยี และใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากรายงานและรูปแบบการนําเสนอรายงานดวยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินผลจากการมีสวนรวมในการนําเสนอรายงานและการอภิปราย
ระบบการสงและจายไฟฟากําลังการผลิตไฟฟา ระบบสงและจําหนายพลังไฟฟา พารามิเตอรของสาย
สงไฟฟา ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสในสายสงพลังงานไฟฟา การกอสรางสายจําหนาย
พลังงานไฟฟาไปสูทองถิ่น สายเคเบิ้ลใตดิน รีแอกแตนซไดอะแกรม ระบบเปอรยูนิต
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

หัวขอ/รายละเอียด
แนะนําเนื้อหา
คําจํากัดความ นิยาม พื้นฐาน
การผลิตไฟฟา

จํานวน กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช
3 บรรยาย + ถามตอบ ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา
แบงกลุม
แบบฝกหัด

2

โรงไฟฟา

3

3

3

6

ระบบการสงและจายไฟฟากําลังใน
ประเทศไทย
รีแอกแตนซไดอะแกรมของระบบ
ไฟฟา
(ตอ) รีแอกแตนซไดอะแกรมของ
ระบบไฟฟา
ระบบเปอรยูนิต

7

(ตอ) ระบบเปอรยูนิต

8
9

สอบกลางภาคเรียน
ความสัมพันธระหวางแรงดันและ
กระแสในสายสงพลังงานไฟฟาระยะ
สั้น
ความสัมพันธระหวางแรงดันและ
กระแสในสายสงพลังงานไฟฟาระยะ
กลาง

4
5

10

3
3
3

บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝกหัด
สาธิต
บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝกหัด
บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝกหัด
บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝกหัด
บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝกหัด

ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา

ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา
ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา
ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา
ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา

2
3

ขอสอบอัตนัย 5 ขอ ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา
บรรยาย + ถามตอบ ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา
แบบฝกหัด

3

บรรยาย + ถามตอบ ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา
แบบฝกหัด
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สัปดาห
จน. กิจกรรมการเรียน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช
11 ความสัมพันธระหวางแรงดันและ
3 บรรยาย + ถามตอบ
กระแสในสายสงพลังงานไฟฟา
แบบฝกหัด
ระยะไกล
12 (ตอ) ความสัมพันธระหวางแรงดันและ
3 บรรยาย + ถามตอบ
กระแสในสายสงพลังงานไฟฟา
แบบฝกหัด
ระยะไกล
13 การกอสรางสายจําหนายพลังงานไฟฟา 3 บรรยาย + ถามตอบ
ไปสูท องถิ่น
แบบฝกหัด
สาธิต
14 สายเคเบิ้ลใตดิน
3 บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝกหัด
สาธิต
15 สรุปเนื้อหาโดยรวม
3 บรรยาย + ถามตอบ
- นักศึกษานําเสนอ
รายงาน
16

สอบปลายภาค

2

ขอสอบอัตนัย 5 ขอ

ผูสอน
ผศ..ประสิทธิ์ ภูสมมา

ผศ..ประสิทธิ์ ภูสมมา

ผศ..ประสิทธิ์ ภูสมมา

ผศ..ประสิทธิ์ ภูสมมา

ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา

ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู*
1
2.1,2.2,2.3, สอบกลางภาค
3.1,3.3
สอบปลายภาค
2
1.2,1.5,2.1, รายงาน การนําเสนอ
2.2,3.1,3.3, แบบฝกหัด
3
1.1 – 1.7, การเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลา
4.6
การมีสวนรวม อภิปราย ทักษะ
การทดลอง เสนอความคิดเห็น
การแกปญหาในชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
8
16
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ประสิทธิ์ ภูสมา (2552). เอกสารประกอบการสอนวิชาการสงและจายไฟฟา
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Stevenson. Power System and Transmission Line.

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20 %
20 %
30 %
20 %
10 %

เอกสารหมายเลข มคอ. 3/8
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษาไดรวมจัดกิจกรรมในการศึกษา
คนควา อภิปราย และนําเสนอรายงานรวมกัน ทําใหไดความคิดเห็นในการทํางานของนักศึกษาดังนี้
1. การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน
2. แบบประเมินผูสอน แบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการประเมินการสอน ไดมีกลยุทธดังนี้
1. การสังเกตการสอนและแบบประเมินการสอนจากผูเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนของรายวิช า มีการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่
คาดหวังจากการเรียนรูรายวิชาไดจาก การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมดังนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนน
พฤติกรรมของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ไดมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดเนื้อหาวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามขอ 4
2. เปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในการประยุกตความรูกับปญหาจากการ
วิจัยทางดานอุตสาหกรรมของอาจารยหรือองคการอื่นๆ

