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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

คณะ / ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

NP 201  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
Electric circuit theory 

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนช่ัวโมง 
3 หนว่ยกิต 3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน  วิชาเอกบงัคบั  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร เกษม อทุยัไขฟ้า  

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาท่ี 1 / ชัน้ปีท่ี 2 

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไมมี่ 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไมมี่ 

8. สถานที่เรียน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
กรกฎาคม 2559 

รายละเอียดของรายวิชา 



 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัพืน้ฐานความรู้เก่ียวกบั อปุกรณ์ ทางไฟฟ้า 
หลกัการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบือ้งต้น ตลอดจนการน าไปประยกุต์ใช้งาน  
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้มีความความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาแหง่ชาต ิเหมาะสมกบัลกัษณะของผู้ศกึษา 
และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจบุนั  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
สว่นประกอบของวงจร การวิเคราะห์โนดและเมช ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน ความเหน่ียวน า 
และความเก็บประจ ุวงจรอนัดบัหนึง่ และอนัดบัสอง เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรก าลงัไฟฟ้ากระสลบั 
ระบบสามเฟส 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 
บรรย
าย 

สอนเสริม การฝึกปฏิบัตงิานภาคสนาม/กา
รฝึกงาน 

การศึกษาด้วยต
นเอง 

45 
ชัว่โมง 
 

มีตามความต้องการของนกัศกึษาหรือควา
มเหมาะสม 

ไมมี่ 90 ชัว่โมง 
 

 
3. 
จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
- จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล  หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม  



1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 มีภาวะเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีการจดัการปัญหาข้อขดัแย้งตามล าดบัความส าคญัโดยค านงึถึงผู้ อ่ืน  

1.1.2 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมตอ่ บคุคล องค์กร 
สิ่งแวดล้อม 
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งเก่ียวกบัประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้อง  ความประพฤตท่ีิดี  
1.2.2 เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นร่วมกนัระหวา่งการบรรยาย  

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 การโต้ตอบในประเดน็ท่ียกตวัอยา่ง พฤตกิรรมระหวา่งเรียน ความเอือ้เฟือ้ตอ่เพ่ือนร่วมชัน้ 
1.3.2 ในกรณีท่ีมีงานมอบหมาย มีการอ้างอิงแหลง่ข้อมลูอยา่งถกูต้องและเหมาะสมหรือไม ่

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
2.1.1 ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการทฤษฎีพืน้ฐานและเนือ้หาท่ีศกึษา 
2.1.2 ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิด้วยต้นเอง ได้อยา่งเหมาะสม  
2.1.3 สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้งานได้อยา่งเหมาะสม ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ
และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ  

2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 บรรยาย อภิปราย หรือก าหนดให้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเตมิตามท่ีมอบหมาย  

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวดัหลกัการและทฤษฎี  
2.3.2 การค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเตมิด้วยตนเอง หรือเป็นกลุม่ 
 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.1 สามารถคดิวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรม จาก การสืบค้นข้อมลูจากส่ือตา่งๆ 
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอยา่งมีระบบและสร้างสรรค์ 

3.1.2 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ความยืดหยุน่ ในการแก้ปัญหาตา่งๆ 

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 การมอบหมายให้นกัศกึษาท าการแก้ปัญหาตามโจทย์ท่ีก าหนด และน าเสนอผลการศกึษา 



3.2.2 วิเคราะห์กรณีศกึษาโดยเน้นให้มีความคดิสร้างสรรค์ 

3.3 วิธีการประมวลผล 
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นท่ี แนวคดิ วิธีการการวิเคราะห์ 
การประยกุต์แก้ปัญหาท่ีเหมาะสม  
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
4.1.1 ทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพ ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
4.1.2 รู้จกับทบาทหน้าท่ีในการท างานกลุม่ มีความสามารถในการจดัการความขดัแย้ง  
4.1.3 ความรับผิดชอบ การวางแผน ในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 มอบหมายงาน เชน่ การค้นคว้าเพ่ือนกัศกึษาจะท ากิจกรรมกลุม่ 

4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 พฤตกิรรมการท างานเป็นทีมความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
5.1.1 ทกัษะการคดิค านวณ เชิงตวัเลข และการใช้เคร่ืองค านวณ 
5.1.2 ทกัษะในการส่ือสารทัง้การพดู การฟัง การเขียน ให้เหมาะสมกบัเวลาและบคุคล 
5.1.3 ทกัษะในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและการสืบค้นข้อมลู 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้า ส่ือสาร น าเสนอ ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 การแสดงความคดิเห็น การมีสว่นร่วม และวิธีการอภิปราย 
5.3.2 การหาข้อมลู การส่ือสาร การน าเสนอ โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในงานท่ีมอบหมาย 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

1 
 

อปุกรณ์ทางไฟฟ้า ตวัต้านทาน ตวัเก็บประจ ุตวัเหน่ียวน า  หนว่ยทางไฟฟ้า 
ตวัแปรทางฟ้า  

3 
 

แนะน าวิชา ข้อตกลง วิธีการเรียน 
เอกสารประกอบการเรียน 

ผศ.ดร. 
เกษม  



  อทุยัไขฟ้า 
 

2 คณุลกัษณะของตวัต้านทาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสแรงดนัท่ีตวัต้านทาน 
กฎของโอห์ม วงจร 

3 บรรยาย โจทย์ตวัอยา่ง 
 

ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
3 ความต้านทานแบบตา่งๆ 

กฎกระแสและแรงดนัของ Kirchhoff 
3 
 

บรรยาย โจทย์ตวัอยา่ง 
 

ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
 

4 
 

การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยวิธีการโนด 3 บรรยาย โจทย์ตวัอยา่ง 
 

ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
5 การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยเมช ทฤษฎีเชิงเส้น และ superposition  3 บรรยาย โจทย์ตวัอยา่ง  ผศ.ดร. 

เกษม  
อทุยัไขฟ้า 

6 คณุสมบตัขิองตวัเหน่ียวน าและตวัเก็บประจใุนวงจรฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั  3 บรรยาย โจทย์ตวัอยา่ง ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
7 ของวงจรอนัดบัหนึง่ชนิดไมมี่แหลง่จา่ยและการตอบสนอง 3 บรรยาย โจทย์ตวัอยา่ง 

 
ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
8-9 วงจรอนัดบัสอง และการตอบสนองของวงจรแบบไมมี่แหลง่จา่ย 6 บรรยาย โจทย์ตวัอยา่ง 

 
ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
10 การตอบสนองตอ่แหลง่จา่ยแบบขัน้ของวงจรอนัดบัหนึง่และอนัดบัสอง 3 บรรยาย โจทย์ตวัอยา่ง 

 
ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
11 วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั การตอบสนองของความต้านทาน ตวัเก็บประจ ุ

และตวัเหน่ียวน าในวงจร 
3 บรรยาย โจทย์ตวัอยา่ง 

 
ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
12 คณุลกัษณะของไฟฟ้ากระแสสลบัเฟสเดียว 3 บรรยาย โจทย์ตวัอยา่ง 

สอบยอ่ย   
ผศ.ดร. 
เกษม  



อทุยัไขฟ้า 
13 การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยหลกัการแปลงเฟสเซอร์ เฟสเซอร์ไดอะแกรม 3 บรรยาย โจทย์ตวัอยา่ง 

 
ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
14 ระบบไฟฟ้าสามเฟส 

 
3 บรรยาย โจทย์ตวัอยา่ง 

 
ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
15 ก าลงังานในระบบไฟฟ้า 3 บรรยาย โจทย์ตวัอยา่ง ผศ.ดร. 

เกษม  
อทุยัไขฟ้า 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม 

ที่ 
ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

1 
 

1.1.(1, 3),  
2.1.(1, 2, 3), 
3.1.(1), 4.1.(1, 
3), 5.1.(1, 3) 

คอมพิวเตอร์จ าลองผล 
สาธิต 

10-11 5% 

2 
 

1.1.(1, 2, 3), 
2.1.(1, 2, 3), 
3.1.(1, 2), 
4.1.(1, 2, 3),  
5.1.(1, 2, 3) 

งานกลุม่ 
และการเข้าชัน้เรียน 

ตลอดภาคการศกึษา 10% 

3 1.1.(3), 2.1.(1, 
3), 5.1.(1) 

สอบกลางภาค 
สอบยอ่ย 
สอบปลายภาค 

8 
12  
16 

40% 
5% 
40% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารต าราหลัก 



1.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ระบบไฮบริดจ์ และ E-learning), ผศ.ดร.เกษม 
อทุยัไขฟ้า 
1.2 Fundamentals of Electric circuit, C. K. Alexander and M. N. Sadiku, McGraw Hill. 
1.3 Engineering Circuit Analysis, W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, McGraw Hill. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
2.1 MATLAB users guide, https://ccrma.stanford.edu/~jos/matdoc/matdoc.pdf 
2.2 Simulink getting start guide, http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/simulink/sl_gs.pdf 
2.3 Circuit analysis with MATLAB Applications, S. T. Karis, Orchard publications. 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 การสนทนาระหวา่งผู้สอนและนกัศกึษา 
1.2 แบบประเมินการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 ผลการสอบ 
2.2 การตอบสนองระหวา่งการเรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 จากผลการสนทนาระหวา่งผู้สอนและนกัศกึษา 
3.2 จากการสงัเกตในชัน้เรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 มีคณะกรรมการจากภายนอกตรวจสอบข้อสอบผลสอบ  และ ผลสมัฤทธ์ิการศกึษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1 มีการปรับปรุงการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
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