ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1) รหัสวิชา (Course Number)

2102331

2) จํานวนหนวยกิต (Course Credit)
3) ชือ่ รายวิชา (Course Title)

1 (0-3-0)
หนวยกิต (Credit)
ปฏิบัติการระบบควบคุมปอนกลับ

4) คณะ (Faculty)

วิศวกรรมศาสตร

5) ภาคการศึกษา (Semester)

ภาควิชา (Department) วิศวกรรมไฟฟา

ตน (First)

ปลาย (Second)

ฤดูรอน (Summer)

2556

6) ปการศึกษา (Academic Year)
7) ชื่อผูสอน (Instructor / Academic Staff)
ตอนที่ 1. ดร.สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ
ตอนที่ 2. ดร. จิตโกมุท สงศิริ
8) เงื่อนไขรายวิชา (Condition)

อังคาร 14:30-17:30 หอง 408 ตึกไฟฟา
อังคาร 14:30-17:30 หอง 408 ตึกไฟฟา

8.1) วิชาที่ตองเรียนมากอน (Prerequisite) 2102332 ระบบควบคุมเชิงเสน I
8.2) วิชาบังคับรวม (Corequisite)
8.3) วิชาควบ (Concurrent)
9) สถานภาพของรายวิชา (Status)

วิชาบังคับ (Required)

วิชาเลือก (Elective)

ของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

10) ชื่อหลักสูตร (Curriculum) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
11) วิชาระดับ (Degree)

ปริญญาบัณฑิต

12) จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห (Hours / Week)

3

ชั่วโมง (Hours)

13) เนื้อหารายวิชา (Course Description)
การจําลองระบบพลวัตดวยคอมพิวเตอร การควบคุมตําแหนงและความเร็วของมอเตอรกระแสตรง การปรับจูนคาพารามิเตอร
ของตัวควบคุม PID การควบคุมระบบกระบวนการ
14) ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline)
14.1) วัตถุประสงคทั่วไปและ/ หรือวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Learning Objectives /Behavioral Objectives)
1. สามารถจําลองระบบพลวัตดวยคอมพิวเตอร เพื่อหาผลตอบทางเวลาและผลตอบทางความถี่ได
2. สามารถจําลองระบบพลวัตดวยคอมพิวเตอร เพื่อศึกษาผลจากความไมเปนเชิงเสนที่มีตอระบบได
3. วิเคราะหและสามารถปรับจูนคาพารามิเตอรของตัวควบคุม PID ดวยวิธีวงปดและวงเปด โดยการใช
คาพารามิเตอรจากวิธี Ziegler-Nichol หรือวิธีอื่นๆได
4. อธิบายและวิเคราะหถึงลักษณะสมบัติของมอเตอรกระแสตรงได
5. วิเคราะหผลกระทบของตัวควบคุม P และ PD กับการควบคุมตําแหนงของมอเตอรกระแสตรง
6. วิเคราะหผลกระทบของตัวควบคุม P และ PD กับการควบคุมความเร็วของมอเตอรกระแสตรง

7. อธิบายถึงลักษณะสมบัติกระบวนการ หาคาประวิงเวลา สวนพุงเกิน คาคงที่ทางเวลา จากผลตอบเนื่องจาก
สัญญาณขั้นหนึ่งหนวยได
8. อธิบายขั้นตอนและองคประกอบที่จําเปน และลงมือปฏิบัติในการควบคุมเชิงเลขของระบบกระบวนการได
14.2) เนื้อหารายวิชาตอชั่วโมง (Learning Contents)
สัปดาหที่
(Weeks)
1
2

วันที่
(Dates)
4 มิย
11 มิย

ชั่วโมงที่
(Hours)

3

18 มิย

4-6

4

25 มิย

7-9

5
6
7
8
9
10
11
12
13

2 กค
9 กค
16 กค
23-27 กค
30 กค
6 สค
13 สค
20 สค
27 สค

10-12
13-15
16-18

14.3)

1-3

19-21
22-24
25-27
28-30
31-33

เนื้อหา
(Contents)
ปฐมนิเทศการใชเครื่องมือแลบ
การจําลองและวิเคราะหระบบพลวัตดวย
คอมพิวเตอร
การออกแบบเพือ่ ปรับปรุงสมรรถนะของระบบ
ควบคุม
สอบการจําลองและออกแบบระบบควบคุมดวย
คอมพิวเตอร
การควบคุมความเร็วของมอเตอรกระแสตรง
การควบคุมตําแหนงของมอเตอรกระแสตรง
สอบการควบคุมมอเตอรกระแสตรง
Midterm week
ลักษณะสมบัติของระบบกระบวนการ
สอบลักษณะสมบัติของระบบกระบวนการ
ลักษณะของตัวควบคุม PID
สอบลักษณะตัวควบคุม PID
การควบคุมเชิงเลขของกระบวนการ

กิจกรรม
(Activities)

การมอบหมายงาน
การสงงาน
(Assignment) (Submitting Method)

แลบปฏิบัติ

รายงานผล

18 มิ.ย.

แลบปฏิบัติ

รายงานผล

25 มิ.ย.

แลบปฏิบัติ
แลบปฏิบัติ
Quiz

รายงานผล
รายงานผล

9 ก.ค.
16 ก.ค.

แลบปฏิบัติ
Quiz
แลบปฏิบัติ
Quiz
แลบปฏิบัติ

รายงานผล

6 ส.ค.

รายงานผล

20 ส.ค.

รายงานผล

3 ก.ย.

Quiz

วิธีจัดการเรียนการสอน (Method)

การบรรยาย (Lecture)

ชั่วโมง (hour)

การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture and Discussion)

ชั่วโมง (hour)

การระดมสมอง และการอภิปรายกรณีศึกษา เพื่อให
รูจักการวิเคราะห และการแกปญหา
(Brainstorming and discussion of case study so that
students learn to analyze and solve problems)

ชั่วโมง (hour)

การสรุปประเด็นสําคัญ หรือการนําเสนอผลของการสืบคน
หรือผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
(Making a summary of the main points or presentation of
the results of researching or the assigned tasks)

ชั่วโมง (hour)

อื่นๆ (Others)

33

ชั่วโมง (hour)

14.4) สื่อการสอน (Media)

แผนใสและแผนทึบ (Transparencies and opaque sheets)
สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint (Powerpoint media)
สื่ออิเ ล็กทรอนิกส / เว็บไซต (Electronics and website media)
อื่นๆ

เขียนบนกระดาน

14.5) การมอบหมายงาน (Assignment)
14.5.1 ขอกําหนดวิธีการมอบหมาย และสงงาน (Assigning and Submitting Method)
หลังจากทําแลบทุกวันอังคารเสร็จแลว นักเรียนตองสงรายงานผลการทดลองภายในวันอังคารของอาทิตยถัดไป
14.5.2 ระบบจัดการการเรียนรูที่ใชมีรายละเอียดที่ (Learning Management System)
http://jitkomut.lecturer.eng.chula.ac.th
14.6) การวัดผลการเรียน (Evaluation)
14.6.1 การประเมินความรูทางวิชาการ (Assessment of academic knowledge)
- สอบยอย (Quiz)
รอยละ (percent) 40
- สอบกลางภาค (Mid-Term Exam)
รอยละ (percent) - การสอบไล (Final Exam)
รอยละ (percent) 14.6.2 การประเมินการทํางาน หรือกิจกรรมในชั้นเรียน (Assessment of work or classroom activities)
- การนําเสนอผลงาน (Presentation)
รอยละ (percent) - แบบฝกหัด (Exercise)
รอยละ (percent) - กิจกรรมกลุม (Group Activities)
รอยละ (percent) 14.6.3 การประเมินผลงานที่ไดมอบหมาย (Assessment of the assigned tasks)
- รายงาน (Report)
รอยละ (percent) 60
- การบาน (Homework)
รอยละ (percent) - โครงงาน (Project)
รอยละ (percent) 14.6.4 อื่นๆ (Others)
14.7) ตารางสรุปประมวลการเรียนรายวิชา (Summary of the course syllabus)
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

(Behavioral Objectives)
1. สามารถจําลองระบบพลวัตดวย

ผลลัพธการเรียนรู
(Learning Outcomes)
(ตามตาราง Learning Outcomes)
2.3, 2.4, 7.2

วิธีการเรียน
(Teaching method)
(สอดคลอง 14.3 และ 14.4)
แลบปฏิบัตกิ าร

การวัดผล
(Assessment)
(สอดคลอง 14.6)
รายงาน

คอมพิวเตอร เพื่อหาผลตอบทางเวลาและ
ผลตอบทางความถี่ได
2. สามารถจําลองระบบพลวัตดวย
คอมพิวเตอร เพื่อศึกษาผลจากความไมเปน
เชิงเสนที่มีตอระบบได
3. วิเคราะหและสามารถปรับจูน
คาพารามิเตอรของตัวควบคุม PID ดวยวิธี
วงปดและวงเปด โดยการใชคาพารามิเตอร
จากวิธี Ziegler-Nichol หรือวิธีอื่นๆได
4. อธิบายและวิเคราะหถึงลักษณะสมบัติ
ของมอเตอรกระแสตรงได
5. วิเคราะหผลกระทบของตัวควบคุม P
และ PD กับการควบคุมตําแหนงของ
มอเตอรกระแสตรง
6. วิเคราะหผลกระทบของตัวควบคุม P
และ PD กับการควบคุมความเร็วของ
มอเตอรกระแสตรง
7. อธิบายถึงลักษณะสมบัติกระบวนการ
หาคาประวิงเวลา สวนพุงเกิน คาคงที่ทาง
เวลา จากผลตอบเนื่องจากสัญญาณขั้นหนึ่ง
หนวยได
8. อธิบายขั้นตอนและองคประกอบที่จําเปน
และลงมือปฏิบัตกิ ารควบคุมเชิงเลขของระบบ
กระบวนการได

สอบยอย
2.3, 2.4, 7.2

แลบปฏิบัตกิ าร

รายงาน
สอบยอย

2.4, 7.2

แลบปฏิบัตกิ าร

รายงาน
สอบยอย

2.1, 2.3, 2.4, 7.2

แลบปฏิบัตกิ าร

รายงาน
สอบยอย

2.4, 7.2

แลบปฏิบัตกิ าร

รายงาน
สอบยอย

2.4, 7.2

แลบปฏิบัตกิ าร

รายงาน
สอบยอย

2.1, 2.3, 2.4, 7.2

แลบปฏิบัตกิ าร

รายงาน
สอบยอย

2.1, 2.3, 2.4, 7.2

แลบปฏิบัตกิ าร

รายงาน
สอบยอย

14.8) เกณฑการใหคะแนน (Scoring criteria)
กอนสอบ 1 เดือน หากมี คะแนนรวม ต่ํากวา 30 จะใหถอนได โดยทําเรื่องผานภาควิชา
คะแนนรวมทั้งหมดต่ํากวา 40 = F
14.9) การใหเกรด (Grading)
คะแนนรวมทั้งหมดต่ํากวา 40 จะได F
A : 80-100, B+: 75-79, B=70-74, C+: 65-69, C: 60-64, D+=50-59, D=40-49
15) รายชื่อหนังสืออานประกอบ (Reading List)
15.1) หนังสือบังคับ (Required Text)
-

15.2) หนังสืออานเพิ่มเติม (Supplementary Texts)
1. G.F.Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems, 4th edition, Pearson &
Prentice-Hall, 2002
2. K.Ogata, Modern Control Engineering, 3rd edition, Prentice-Hall, 1997
3. B.C. Kuo, Automatic Control Systems, 7th edition, Prentice-Hall, 1991
15.3) บทความวิจัย / บทความวิชาการ (ถามี) (Research Articles / Academic Articles (If any))
15.4) สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือเว็บไซตที่เกี่ยวของ (Electronic Media or Websites)
16) การประเมินผลการสอน (Teacher Evaluation)
16.1) รูปแบบการประเมินการสอน (Teacher Evaluation)
16.2) การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผานมา (Changes made in accordance with the previous
evaluation)
16.3) การอภิปราย หรือการวิเคราะหที่เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ระบุวาได
ดําเนินการคุณลักษณะดานใด ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะ 4 ดาน ไดแก สติปญญาและวิชาการ ทักษะและวิชาชีพ
คุณธรรม และสังคม) (Discussion or analysis which creates desirable qualifications of Chulalongkorn University
graduates (specifying what aspect(s) required by the University which has been achieved. The four required aspects
include intellect and academic knowledge, skills and professional knowledge, ethics, and social responsibility)

ตาราง Learning Outcomes
Principle Outcomes

Supplement Outcomes

‐ ไมมีคุณลักษณะ

Learning Outcomes

รหัสวิชา

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 13.1 13.2 13.3

- - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. องคความรูทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร

2. การประยุกตใชองค
ความรูทางคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และ
วิศวกรรมศาสตร
3. การวิเคราะหปญหา

4. การออกแบบและพัฒนา
ทางแกปญหา

5. การตรวจสอบ/สืบคน
ขอเท็จจริง

6. การใชเครื่องมือทันสมัย

7. การทํางานดวยตนเอง
และการทํางานเปนทีม

1.1 องคความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร
1.2 องคความรูพื้นฐานทางฟสิกส
1.3 องคความรูพื้นฐานทางเคมี
1.4 องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
1.5 องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรรมศาสตร
2.1 ประยุกตใชองคความรูทางคณิตศาสตร
2.2 ประยุกตใชองคความรูทางวิทยาศาสตร
2.3 ประยุกตใชองคความรูพื้นฐานทางวิศวฯ
2.4 ประยุกตใชองคความรูเฉพาะทางวิศวฯ
2.5 ประยุกตใชองคความรูในการสรางแบบจําลองทางวิศวฯ
3.1 ระบุปญหา (ที่ซับซอน) ได
3.2 วิเคราะหปญหาได
4.1 ออกแบบการแกปญหาที่คํานึงถึงความปลอดภัย
4.2 ออกแบบการแกปญหาที่คํานึงถึงสาธารณสุขชุมชน
4.3 ออกแบบการแกปญหาที่คํานึงถึงวัฒนธรรมและสังคม
4.4 ออกแบบการแกปญหาที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม
5.1 วางแผนกระบวนการตรวจสอบ แนวทางการออกแบบ
5.2 ดําเนินการตรวจสอบ/ควบคุม กระบวนการ/ปญหา
5.3 วิเคราะห และแปลผลการดําเนินงาน
5.4 สังเคราะหขอมูลเพื่อหาบทสรุป
6.1 เลือกเครื่องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย
6.2 ประยุกตใชเครื่องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย
6.3 สรางเครื่องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย
7.1 สามารถทํางานดวยตนเอง
7.2 สามารถทํางานในฐานะสมาชิกของทีม
7.3 สามารถทํางานในฐานะผูนําของทีม

-

-

-

-

-

-

-

8. การติดตอ สื่อสาร

8.1 สามารถสื่อสารกับคณะทํางาน
8.2 สามารถสือ่ สารกับองคกรวิชาชีพ
8.3 สามารถสือ่ สารกับสังคม

9. วิศวกรและสังคม

9.1
9.2
9.3
9.4

10. จริยธรรม

11. สิ่งแวดลอม ความ
ยั่งยืน และเศรษฐกิจ
พอเพียง

10.1
10.2
10.3
11.1
11.2
11.3

12. การจัดการความเสี่ยง
และการลงทุน

12.1 ตระหนักถึงความเสี่ยงของการดําเนินงานในเชิงเศรษฐศาสตร
12.2 สามารถบริหารความเสี่ยงของการดําเนินงานในเชิงเศรษฐศาสตร

13. การเรียนรูตลอดชีพ

13.1 ตระหนักถึงความจําเปนในการเรียนรูดวยตนเอง
13.2 สามารถเรียนรูดวยตนเอง
13.3 ตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนรูตลอดชีพ

ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานตอความปลอดภัย
ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานตอสาธารณสุขชุมชน
ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานตอสังคมและวัฒนธรรม
ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานเชิงกฎหมาย
มีจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต
มีวินัย ตรงตอเวลา
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
ตระหนักและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตอสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติงาน แบบยั่งยืน
ปฏิบัติงาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

-

