
 
โครงการสอน 

วชิา การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Analysis) 
รหัสวชิา  3105-1001 

จ านวน 4 ช่ัวโมง   จ านวน 3 หน่วยกติ   
 

ระดบัช้ัน ประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง 
แผนกวชิาช่างอเิลก็ทรอนิกส์ 

 
 

จัดท าโดย 
นายสง่า   คูค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกวชิาอเิลก็ทรอนิกส์ 
วทิยาลยัเทคนิคพทัยา 



โครงการสอน 
ช่ือรายวชิา การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า  รหสัวชิา... 3105-1001.......... (ท-ป-น) 1-3-3………… 
ระดบัชั้น....ปวส.....สาขาวชิา/กลุ่มวชิา/แผนกวชิา......ช่างอเิลก็ทรอนิกส์.................................. 
หน่วยกิต..............3......................จ านวนคาบรวม.........................72..................... ชัว่โมง 
ทฤษฏี...................1.................... ชัว่โมง/สัปดาห์   ปฏิบติั.................3................. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 

จุดประสงค์รายวชิา 
1. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์วงจรและโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั 
2. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังาน วดั ทดสอบ วงจรและโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั 
3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ผลและเขียนรายงาน 
4. เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึง คุณภาพของงาน 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวชิา 

1. วเิคราะห์คุณสมบติัทางไฟฟ้าและผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัของโครงข่ายไฟฟ้า 
2. วดั ทดสอบ คุณลกัษณะทางไฟฟ้าและผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั ของวงจรตวั

ตา้นทาน คาปาซิเตอร์ และอินดกัเตอร์ วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. วเิคราะห์ผลของการทดสอบ ผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั ของวงจร ตวัตา้นทาน 

คาปาซิเตอร์ อินดกัเตอร์ และวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติั การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั  ทฤษฎีโครงข่าย(Network 
Theorems)ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั คุณลกัษณะทางไฟฟ้าและผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลบัของวงจรตวัตา้นทาน คาปาซิเตอร์ และอินดกัเตอร์ วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบั
วงจรเรโซแนนซ์ ฟิลเตอร์ พารามิเตอร์ของวงจรสองทางเขา้ออก (Two-Port Parameters) ระบบไฟฟ้าโพลีเฟส
วงจรทรานสฟอร์เมอร์ วงจรคบัเปิล สัญญาณไฟฟ้าท่ีไม่เป็นรูปคล่ืนไซน์และฮาร์โมนิกส์ 
สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์คุณสมบติัทางไฟฟ้าและผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัของโครงข่ายไฟฟ้า 
2. วดั ทดสอบ คุณลกัษณะทางไฟฟ้าและผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั ของวงจรตวั

ตา้นทาน คาปาซิเตอร์ และอินดกัเตอร์ วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. วเิคราะห์ผลของการทดสอบ ผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั ของวงจร ตวัตา้นทาน 

คาปาซิเตอร์ อินดกัเตอร์ และวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า 
 



4.  ผลารวเิคราะห์เนือ้หารายวชิา (Content  analysis X) 
 

หน่วยการสอน/การเรียนรู้ 
วชิา....การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า......... 

รหัส...3105-1001......คาบ/สัปดาห์.....4....ชัว่โมง 
รวม.....72…ชัว่โมง 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย ทฤษฎี 
จ านวนชัว่โมง 

ทฤษฎี ปฏิบติั 
1 ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า 1 3 

2 การต่อโหลดทางไฟฟ้าและแหล่งจ่าย 1 3 

3 กฎของโอห์ม 1 3 

4 วงจรแบ่งแรงดนั และวงจรแบ่งกระแส 1 3 

5 กฎของเคอร์ซอฟฟ์ (Kirchhiff’s Law) 1 3 

6 เมชเคอร์เรนต ์(Mesh Current) 1 3 

7 ทฤษฎีของโหนดโวลเตจ (Node Voltage) 1 3 

8 ทฤษฎีการวางซอ้นและเทเวนิน (Superposition and Thevenin’s 
Theorem) 

1 3 

9 ทฤษฏีของนอร์ตนัและมิลลแ์มน (Morton and Millman Theorem) 1 3 

10 ทฤษฎีการส่งผา่นก าลงัสูงสุดและวงจรแลดเดอร์ (Ladder) 1 3 

11 วงจรแม่เหล็ก (Magnetic Circuit)  1 3 

12 ตวัเก็บประจุและตวัเหน่ียวน าในสภาวะคงตวั 1 3 

13 วงจรทูพอร์ต  (Two-Port-Network) 1 3 

14 เฟสเซอร์ (Phasor) และ  คุณสมบติัของ R-L-C ใน  วงจรไฟสลบั 1 3 

15 วงจรไฟสลบัแบบอนุกรมและแบบขนาน 1 3 

16 วงจรกรองความถ่ี วงจรเรโซแนนซ์และก าลงัไฟฟ้าในวงจรไฟสลบั 1 3 

17 วงจรไฟฟ้า 3 เฟส (three-phase Circuit) 1 3 

18 สัญญาณไฟฟ้าท่ีไม่เป็น     รูปคล่ืนไซน์และฮาร์มอนิก 1 3 

รวม 72 
 



5. วธีิการสอน / รูปแบบการสอน 
5.1 บรรยาย  แจง้จุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 
5.2 ยกตวัอยา่ง สาธิต 
5.3 ทดลอง เชิงปฏิบติั 

5.4 ถาม-ตอบ 
5.5 กิจกรรมกลุ่ม 
5.6 ศึกษาดว้ยตนเอง

6. ส่ือการเรียนการสอน 
6.1  กระดานขาว 
6.2 ใบความรู้ 
6.3 ใบแบบฝึกหดั 

6.4 ใบงาน  
6.5 E-learning 
6.6 ส่ือการสอนของจริง 

7. โครงการวดัและประเมินผล 

สัปดาห์ที่ เร่ือง วธีิการวดัผล คะแนน 
หมาย
เหตุ 

1 ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 2  
2 การต่อโหลดทางไฟฟ้าและแหล่งจ่าย แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 3  

3 กฎของโอห์ม แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 5  
4 วงจรแบ่งแรงดนั และวงจรแบ่งกระแส แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 5  
5 กฎของเคอร์ซอฟฟ์ (Kirchhiff’s Law) แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 5  
6 เมชเคอร์เรนต ์(Mesh Current) แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 5  
7 ทฤษฎีของโหนดโวลเตจ (Node Voltage) แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 5  
8 ทฤษฎีการวางซอ้นและเทเวนิน (Superposition 

and Thevenin’s Theorem) 
แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 5  

9 ทฤษฏีของนอร์ตนัและมิลลแ์มน (Morton and 
Millman Theorem) 

แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 5  

10 ทฤษฎีการส่งผา่นก าลงัสูงสุดและวงจรแลดเดอร์ 
(Ladder) 

แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 5  

11 วงจรแม่เหล็ก (Magnetic Circuit)  แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 5  
12 ตวัเก็บประจุและตวัเหน่ียวน าในสภาวะคงตวั แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 5  
13 วงจรทูพอร์ต  (Two-Port-Network) แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 5  
14 เฟสเซอร์ (Phasor) และ  คุณสมบติัของ R-L-C 

ใน  วงจรไฟสลบั 
แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 4  



15 วงจรไฟสลบัแบบอนุกรมและแบบขนาน แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 4  
16 วงจรกรองความถ่ี วงจรเรโซแนนซ์และ

ก าลงัไฟฟ้าในวงจรไฟสลบั 
แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 4  

17 วงจรไฟฟ้า 3 เฟส (three-phase Circuit) แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 4  
18 สัญญาณไฟฟ้าท่ีไม่เป็น     รูปคล่ืนไซน์และฮาร์

มอนิก 
แบบฝึกหดั/สอบ/ใบงาน 4  

จิตพิสัย คุณธรรม จริยธรรม 20  
รวม 100  

 
8.  การวดัผล 
 

รายการ คะแนน (ร้อยละ) หมายเหตุ 
7.1 การทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวชิา

ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
7.1.1 ระหวา่งเรียน 
7.1.2 กลางภาคเรียน 
7.1.3 ปลายภาคเรียน 

80 
 

(80) 
(-) 
(- ) 

แบบฝึกหดั
แบบทดสอบ 

ใบงานการทดลอง 

7.2 สังเกตเก่ียวกบัคุณธรรม   จริยธรรม 
7.2.1 ความรับผดิชอบ 
7.2.2 มีวนิยัในตนเอง 
7.2.3 ความผกูพนั 
7.2.4 มนุษยสัมพนัธ์ 
7.2.5 ความรู้และทกัษะทางวชิาชีพ 

20 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 

 

รวม 100  
การประเมินผล (หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546) 
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 
 คะแนน  85-100    ระดบัผลการเรียน   4 
 คะแนน  75-79   ระดบัผลการเรียน   3.5 
 คะแนน  70-74   ระดบัผลการเรียน   3 
 คะแนน  65-69   ระดบัผลการเรียน   2.5 

คะแนน  60-64   ระดบัผลการเรียน   2 
คะแนน  55 –59   ระดบัผลการเรียน   1.5 



คะแนน  50-54   ระดบัผลการเรียน   1 
คะแนน  0-49   ระดบัผลการเรียน   0 
 

9. เอกสารอ้างองิ 
www.google.co.th 
   

http://www.google.co.th/

