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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

คณะ / ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

NP 417  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและระบบขบัเคล่ือน 
Electric Machine and Drive System 

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

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร เกษม อทุยัไขฟ้า  

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาท่ี ภาคต้น / ชัน้ปีท่ี 3 

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี 
NP306 หลกัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า หรือ NP309 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 

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

8. สถานที่เรียน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
กรกฎาคม 2559 

รายละเอียดของรายวิชา 



 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกบั กบั 
ลกัษณะสมบตัขิองเคร่ืองจกัรไฟฟ้าทัง้กระแสตรงและกระแสสลบั การเร่ิมต้นหมนุ การควบคมุความเร็ว 
วิธีการขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า และ การประยกุต์ใช้งานเบือ้งต้น 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้เนือ้หามีความความเหมาะสมกบัทิศทางการศกึษา ลกัษณะของผู้ศกึษา 
และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจบุนั 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั การวิเคราะห์และออกแบบการใช้งาน 
การควบคมุการเร่ิมต้นท างาน การควบคมุความเร็ว 
การขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั ระบบควบคมุและการใช้งานอตุสาหกรรม  
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 
บรรยา

ย 
สอนเสริม การฝึกปฏิบัตงิานภาคสนาม/การฝึก

งาน 
การศึกษาด้วยตนเ

อง 
45 

ชัว่โมง 
 

ตามความต้องการของนกัศกึ
ษา 

ไมมี่ 90 ชัว่โมง 

 
3. 
จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
- อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล  หรือ รายกลุม่ตามความต้องการของนกัศกึษา 
 
 

 



 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(ก) มีความซ่ือสตัย์สจุริต และ รู้จกัการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
(ข) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 

(ก) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศกึษาเก่ียวกบัประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้อง  ซ่ือสตัย์ 
การท างานเป็นทีม และมีจิตส านกึท่ีดีตอ่สว่นรวม 
(ข) เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นร่วมกนัระหวา่งการบรรยาย  

1.3 วิธีการประเมินผล 
(ก) พฤตกิรรมการเข้าเรียน การสอบ  
(ข) รับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย และความเอือ้เฟือ้ตอ่เพ่ือน 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
(ก) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเนือ้หาท่ีศกึษา  
(ข) สามารถตดิตาม ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิด้วยต้นเอง ได้อยา่งเหมาะสม  
(ค) เข้าใจแนวทางการน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้งานได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม  

2.2 วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย ค้นคว้าความรู้เพิ่มเตมิเพ่ือประกอบการเรียนการสอน  

2.3 วิธีการประเมินผล 
(ก) สอบถามในชัน้เรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
ข้อสอบจะประเมินทัง้ด้านหลกัการและทฤษฎีและแนวคดิในการน าไปประยกุต์ใช้งาน 
(ข) การค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเตมิด้วยตนเอง หรือเป็นกลุม่ 
 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(ก) สามารถสืบค้นข้อมลูจากส่ือตา่งๆเชน่ ต ารา หรือ เวบไซด์ 
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 



(ข) มีแนวคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในการน าไปประยกุต์ใช้งาน 

3.2 วิธีการสอน 
(ก) สอบถามในชัน้เรียน การแก้ปัญหาตามโจทย์ท่ีก าหนด  
(ข) วิเคราะห์กรณีศกึษา  

3.3 วิธีการประมวลผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นท่ี แนวคดิ วิธีการการวิเคราะห์ การประยกุต์แก้ปัญหาท่ีเหมาะสม  
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(ก) พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั 
(ข) พฒันาความเป็นผู้น าและผู้ตาม การแสดงความเห็นในชัน้เรียน 
(ค) พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย 

4.2 วิธีการสอน 
(ก) มอบหมายงาน ให้ท าตอ่เน่ืองระหวา่งการเรียน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(ก) แสดงความคดิเห็นของตนเอง และการแสดงความคดิเห็นในสิ่งท่ีเพ่ือนตอบ 
(ข) พฤตกิรรมการท างาน หรือการเรียน เป็นทีมความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
(ก) ทกัษะการคดิค านวณ เชิงตวัเลข 
(ข) พฒันาทกัษะในการส่ือสารทัง้การพดู การฟัง การแปล การเขียน  
(ค) พฒันาทกัษะในการสืบค้น ข้อมลูจากเวบไซด์ท่ีเหมาะสม 
(ง) ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร  เชน่ การสง่งานทางอีเมล์  
 

5.2 วิธีการสอน 
(ก) มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จาก แหลง่ข้อมลูตา่งๆ เชน่ ห้องสมดุ เว็บไซต์  
 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(ก) การแสดงความคดิเห็น การมีสว่นร่วม ในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
(ข) ความสามารถในการศกึษาหาข้อมลูจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 



 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

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

1 
 
 

แนะน าหลกัสตูร ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า ระบบควบคมุ 
ความส าคญัและตวัอยา่งการน าไปใช้งาน 

3 
 
 

บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
 

ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
 

2-3 หลกัการท างานของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสตรง  3 
 

บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
 

ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
 

4-6 
 

หลกัการควบคมุการท างานเชน่การเร่ิมต้นหมนุ การควบคมุแรงบดิและความเร็วรอบ 6 
 

บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
 

ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
7-8 วิเคราะห์หลกัการท างานของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสตรงวงรอบปิด 6 

 
บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
 

ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
 สอบกลางภาค    
9 
 

หลกัการท างานงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 
 

บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
 

ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
10-11 

 
การเร่ิมต้นหมนุ การหยดุหมนุของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั 
หลกัการควบคมุเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั แบบง่าย 

3 
 

บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
 

ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
12-13 

 
การควบคมุแบบการควบคมุการท างานของมอเตอร์กระแสสลบัด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 6 

 
บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
 

ผศ.ดร. 
เกษม  

อทุยัไขฟ้า 
14 
 

ประเดน็ตวัอยา่งกรณีศกึษาการใช้งานระบบขบัเคล่ือนทางไฟฟ้า 
เพ่ือการเพิ่มคณุภาพและประหยดัพลงังาน 

3 
 

บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
ประกอบการน าระบบขบัเคล่ือนทางไฟฟ้าไปใช้งาน 

ผศ.ดร. 
เกษม  



อทุยัไขฟ้า 
15 แนวทางการการประยกุต์ใช้งาน อภิปรายกลุม่ 3 กรณีศกึษาของงานวิจยัตามความเหมาะสม ผศ.ดร. 

เกษม  
อทุยัไขฟ้า 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม 

ที่ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 

ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมินผล 

1 
 

1.1(ก,ข, ค),   
2.1(ก,ข,ค,ง), 
3.1(ก) 

   

2 
 

1.1(ก,ข,ค),  
2.1(ก,ข,ค,ง), 
3.1(ก), 4.1(ก,ข,ค),  
5.1(ก,ข,ค,ง,จ,ฉ), 

   

3 1.1(ก,ข,ค), 3.1(ก)    
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารต าราหลัก 
- เกษม อทุยัไขฟ้า, “เอกสารประกอบการสอนวิชาเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและระบบขบัเคล่ือน”  
- M. A. El-Sharkwawi, “Fundamental of Electric drives”, Brooks/Coles Publishing 
- C. I. Hubert, “Electric Machines Theory, Operation, Applications, Adjustment, and Control” , 

Prentice Hall 
- T. Wildi, “Electrical Machines, Drives, and Power System”, Prentice Hall  
- A. Hughes, “Electric Motors and Drives”, ELSEVIER Ltd 
- B. K. Bose, “Power Electronics and Motor Drives, advances and trends” ELSEVIER Ltd 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
-ไมมี่ 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 



-  Kasem Utaikaifa, “Reduction of power ripple in P&O MPPT system using output feedback,” Power 
Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), 2013 Fourth International Conference on, pp.427-
432, Istanbul, Turkey, 13-17 May 2013. 

- Kasem Utaikaifa, “A strategy to Reduced Torque Ripple in DTC of Single-Phase Induction Motor Drives by 
Using Zero-Voltage Vector,” การประชมุวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา้ครัง้ที่ 34, 26-28 ตลุาคม 2554, ชลบรีุ, 
ประเทศไทย. 

- Kasem Utaikaifa,  “Torque Ripple Reduction in DTC of Single-phase Open-circuit Fault PM Brushless 
Motor”, The 2nd  International Conference on Engineering Industry, ICEI 2011, 29 November.-1 December, 

2011,  Jeju Island, South Korea. 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้ เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

- ขอเสนอแนะผา่นเวบบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จดัท าเป็นชอ่งทางการส่ือสารกบันกัศกึษา  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี ้
- ผลการสอบ 
- ผลประเมินการสอน 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จงึมีการปรับปรุงการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามท่ีคาดหวงัจากการ 
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนกัศกึษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้
- ปรับปรุงรายวิชาตามความเหมาะสม 


