
 

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาต ิปการศึกษา 2565 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขางานไฟฟากําลัง 

ช่ือวิชา ทักษะมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



 

เกณฑ กติกา การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขา ชางไฟฟากําลัง 

ทักษะมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ระดับ ปวช. 

***************************************************************** 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

1. วัตถุประสงคของการแขงขัน  

1.1 เพ่ือใหมีความเขาใจ ชนิด โครงสราง สวนประกอบของมอเตอร 3 เฟส  

1.2 เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการทํางาน คุณลักษณะของมอเตอร 3 เฟส  

1.3 เพ่ือใหมีความเขาใจ การเริ่มเดิน การกลับทิศทางการหมุน การหยุดหมุนมอเตอร การนําไปใชงานและ

การบํารุงรักษา  

1.4 เพ่ือใหมีทักษะในการตรวจซอม พันมอเตอร บํารุงรักษามอเตอร 3 เฟส  

1.5 เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน 

 

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน  

2.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไมเปนพนักงานประจําบริษัท) ของ สถานศึกษา ท่ี

กําลังศึกษา 

     อยูในโรงเรียน /วิทยาลัยเอกชน  ประเภทอาชีวศึกษาโดยกําหนดอายุไมเกิน 25 ป และไดลงทะเบียนเรียน

หลักสูตร    

     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสถานศึกษาดังกลาวไมนอยกวา 1 ภาคเรียน  

2.2 นักเรียน - นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเขาแขงขันตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไมมีการแยกสาขาวิชา  

2.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขัน ตามจํานวนท่ีเจาภาพจัดการแขงขันกําหนด  

2.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ไดโดยมีสิทธิ์เขาแขงขัน 1 

รายวิชาเทานั้น  

2.5 นักเรียนนักศึกษา ท่ีเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปการศึกษาท่ีผานมาไมมีสิทธิ์

เขาแขงขัน 

     ในรายวิชาเดิม 

 

3. กติกาการแขงขัน  

3.1 ผูเขาแขงขัน รายงานตัว ณ สถานท่ีแขงขันกอนเวลาแขงขัน 30 นาที พรอมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา 

หรือ บัตร  

     ประจําตัวประชาชน กรณีไมมีบัตรตองมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา  

3.2 สถานศึกษามีสิทธิ์สงนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขันไมเกิน 2 คน  



 

3.3 ผูเขาแขงขัน ตองมีรายชื่อตามใบสมัครเทานั้น ถามีการเปลี่ยนแปลง ตองแจงวิทยาลัยเจาภาพทราบกอน

การแขงขัน 1 วัน โดยมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา  

3.4 การแขงขันจะเรียงตามลําดับ การจบัฉลากในวันรายงานตัว  

3.5 เม่ือถึงเวลาแขงขัน คณะกรรมการเรียกทีมเขาแขงขันใหผูแขงขันรายงานตัวตอคณะกรรมการทันที    

หากเวลาผานไป 15 นาที ไมรายงานตัว / เขาประจําท่ี ถือวาวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไมเขาแขงขัน  

3.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

4. สมรรถนะรายวิชา  

4.1 แสดงความรูเก่ียวกับสัญลักษณโครงสรางและหลักการทํางานของการควบคุมมอเตอรไฟฟา  

4.2 ตอวงจรควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส 

5. วิธีดําเนินการสอบ  

5.1 ผูแขงขันจะจับฉลากหมายเลขบูตแขงขัน เริ่มจับเวลาตั้งแตกรรมการสั่งเริ่มการแขงขัน  

5.2 ผูเขาแขงขันตองเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ การแชงขันเรียบรอยกอนการแขงขัน  

5.3 ในการสอบถามขอ สงสัย ผูเขาแขงขันยกมือสงสัญญาณ เพ่ือพบคณะกรรมการ ณ บูตแขงขันของตนเอง 

โดยไมมีการหยุดเวลา  

5.4 การพิจารณาตัดสิน ใชคะแนนเปนเกณฑพิจารณาหลัก หากคะแนนเทากัน จะพิจารณาท่ีเวลาใชในการ

แขงขัน ในการเรียงลําดับ  

5.5 ในการสงงาน สามารถสงไดเพียงครั้งเดียว โดยผูเขา แขงขัน ยกมือเพ่ือ ขอสงคณะกรรมการจะบันทึก

เวลา แลวทําการตรวจ หากยังพบขอผิดพลาด กรรมการจะบันทึกการใหคะแนนเทาท่ีตรวจได  

5.6 ในระหวางการแขงขันหามหยิบ ยืม อุปกรณและเครื่องมือตางๆ จากทีมท่ีรวมแขงขัน  

5.7 กรณีพบการทุจริต ผิดกติกา กรรมการมีสิทธิใหทีมยุติการแขงขัน 

 

กําหนดการแขงขัน 

เวลา รายการ หมายเหต 
08.30 – 09.00 น. รายงานตัว  

สอบภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง 
09.00 – 12.00 น. แขงขันภาคปฏิบัติ  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น. แขงขันภาคปฏิบัติ (ตอ)  

17.00 น. ประกาศผลการแขงขัน  

 

 

 



 

6. ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง  

6.1 เครื่องมือสําหรับงานซอมมอเตอรไฟฟา  

6.2 หัวแรงไฟฟา  

6.3 เครื่องตัดกระดาษ  

5.4 ฟุตเหล็ก  

6.5 มัลติมิเตอร และ ดิจิตอลมิเตอร  

6.6 ฟอรมคอยล  

6.7 เครื่องพันคอยล  

6.8 คัตเตอร  

6.9 โครงเปลามอเตอร 3 เฟส 1 แรงมา 220/380 v 4 POLE 36 SLOT  

6.10 ตะก่ัวบัดกรี  

หมายเหตุ  MYLA (ไมลา) สามารถตัดมาพรอมใชงานตามขนาด โดยตองพับใสในเวลาการแขงขัน 

7. ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให 

รายการวัสดุ 
จํานวน 

(หนวย) 
หนวย 

ราคาตอ

หนวย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1. ลวดทองแดงอาบน้ํายา เบอร 23 SWG แบบ   

   AMW(200°)  
1 Kg. 550 550 

2. ปลอกสายขนาด 1 มม.  1 เมตร 30 30 

3. ปลอกสายขนาด 2 มม.  1 เมตร 30 30 

4. ปลอกสายขนาด 3 มม.  1 เมตร 30 30 

5. ปลอกสายขนาด 4 มม.  1 เมตร 30 30 

6. MYLA หนา 0.005 นิ้ว ใชรอง SLOT และ  

   ใชปองกันขดลวดขณะลง SLOT  

0.3 Kg. 500 150 

7. MYLA หนา 0.0075 นิ้ว ครอบขดลวดท่ีลง  

   SLOT แลว  

0.3 Kg. 500 150 

8. สายไฟ VSF 1.5 sq.mm.  3 เมตร 6 18 

9. เชือกมัดขดลวดมอเตอร สขีาว  1 มวน 12 12 

รวมเปนเงิน 1000 

 

8. โจทยที่ใชในการแขงขัน 

 

 



 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขา ชางไฟฟากําลัง 

ทักษะมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ระดับ ปวช. เวลา 6 ช่ัวโมง 

วันท่ีแขงขัน ................................................สนามแขงขัน.........................................................  

************************************************************************************** 

คําส่ัง ใหปฏิบัติการพันขดลวดมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส 

โดยใหผูเขาแขงขันพันขดลวดลงรอง SLOT ของ STATOR ในมอเตอร 3 Phase 1 HP 220/380V  

4 POLE 36 SLOT ตามรายละเอียดท่ีกําหนด  

 

ลักษณะการแขงขัน  

- งานถอดประกอบมอเตอร  

- งานรองฉนวนใน SLOT  

- งานลงขดลวดตามแบบท่ีกําหนด  

- งานมัดขดลวด  

- งานบัดกรี  

- การทดลองการเดินเครื่อง  

- ความประณีตสวยงาม  

- เวลาท่ีใชภายใน 6 ชม.  

 

 

 

 



 

 

 

แบบการลงขดลวดทองแดง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

SCHEMATIC DIAGRAM 

 

 



 

 

มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส ย่ีหอ MITSUBISHI LINE TYPE SE-J 
 

HP         1  RPM 1450  Volt 220/380  Amp 3.5/2.0  

Cycle 50  Type SF-J  Frame  Phase 3  

Poles 4  Code  No Slot 36  Temp rise  

Ins. Class 

A  

Cap  Di L.  Date  

Winding  Wire Size  No. of Circuit  tums  

3 Phase  # 23 SWG  3  68  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. เกณฑการใหคะแนน 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

วิชา ทักษะมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ระดับ ปวช. 

ช่ือ/ทีมผูเขาแขงขัน........................................................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา.................................................................................................หมายเลขงาน........................... 

1. หมวดเวลา ( 5 คะแนน ) 

รายละเอียด ตัวแปรคะแนน เกณฑคะแนน คะแนนท่ีได 

1 . เวลาในการปฏิบัติงาน    (5 

คะแนน)  

 

1.1 สงภายในเวลาท่ีกําหนด  5  

1.2 สงหลังตอเวลา 5  นาที  3  

1.3 สงหลังจากหมดเวลาท่ี

กําหนด  

0  

 รวม  

 

2. หมวดทักษะการใชเครื่องมือ ( 10 คะแนน ) 

หัวขอ รายละเอียด ตัวแปรคะแนน 
เกณฑ

คะแนน 

คะแนน

ท่ีได 

1. ความเปนระเบียบในการ

จัด 

   เครื่องมือความสะอาด

ขณะ 

   ทํางานและกอนพัก  

                      (5 

คะแนน)  

1.1 จัดเครื่องมือเปนระเบียบ

เรียง  

      ตามความถ่ี ในการใชงาน 

 ปฎิบัตคิรบท้ัง     2  

ขอ 
5  

 ปฎิบัติขอใดขอหน่ึง 3  

1.2 เครื่องมือสะอาด ไมปฎิบัต ิ 1  

2. การใชเครื่องมืออยาง 

   ถูกตองและหมาะสมกับ

งาน   

                         (5 

คะแนน)  

2.1 ใชเครื่องมือในการถอด

ถูกตอง 

 ปฎิบัติครบท้ัง     3  

ขอ 
5  

2.2 ใชเครื่องมือในการปะกอบ

ถูกตอง 

 ปฎิบัต ิ            2  

ขอ 
3  

2.3 ใชเครื่องมือในการประกอบ   

     ถูกตอง 

 ปฎิบัตินอยกวา  2  

ขอ 
1  

 รวม  

 

 



 

3. หมวดการทํางานและความสวยงาม ( 40 คะแนน )  

หัวขอ รายละเอียด ตัวแปรคะแนน 
เกณฑ

คะแนน 

คะแนน

ท่ีได 

1. การถอดและการ

ประกอบ 

                  (5 

คะแนน)      

       

1.1 ทําเครื่องหมายกอนถอด ปฎิบัติครบท้ัง  3  

ขอ 
5  

1.2  ใชเค่ืองมือในการถอด

ถูกตอง 

ปฎิบัติ           2  

ขอ 
3  

1.3 ลําดับข้ันในการถอด

ถูกตอง 

ปฎิบัตินอยกวา 2  

ขอ 
1  

2. การตัดฉนวนรองแบบ

พับ  

   ขอบ          (5 

คะแนน)  

2.1 เก็บกระดาษหัวทายพอดี

กับ 

     ขดลวด 

ปฎิบัติครบท้ัง  3  

ขอ 
5  

2.2 แผนไมลารความยาวเสมอ 

Slot 

ปฎิบัติ           2  

ขอ 
3  

2.3 ฉนวนรองแบบพับขอบไมสั้น - 

ยาว 

ปฎิบัตินอยกวา 2  

ขอ 
1  

3. การลงขดลวดมอเตอร 

  และการตอวงจรขดลวด 

,  

  การบัดกรี   (15 

คะแนน)  

.13 ลงขดลวดเรียงเสนเปน

ระเบียบ 

ปฎิบัติครบท้ัง  3  

ขอ 
15  

3.2 หัว - ทาย ขดลวดเสมอกัน ปฎิบัติ           2  

ขอ 
10  

3.3 กระดาษฉนวนปองกัน

ขดลวดมีความแข็งแรง 

ปฎิบัตินอยกวา 2  

ขอ 
5  

4. การใชฉนวนปดท่ี 

สล็อต  

                  (5 

คะแนน) 

 

4.1 ความกวางของไมลารมี

ระยะ 

     พอดีกับ Slot 

ปฎิบัติครบท้ัง  3  

ขอ 
5  

4.2 ความยาวของไมลารมี

ระยะ 

     พอดีกับ Slot 

ปฎิบัติ           2  

ขอ 
3  

4.3 ความแข็งแรงของไมลารมี  

     ระยะพอดีกับ Slot 

ปฎิบัตินอยกวา 2  

ขอ 
1  

5. การตอวงจรขดลวด ,  

   การบัดกรี    (5 

คะแนน)  

5.1 ตอวงจรขดลวดถูกตอง  ปฎิบัติครบท้ัง  3  

ขอ 
5  

5.2 การบัดกรีแข็งแรง และ

สวยงาม 

ปฎิบัติ           2  

ขอ 
3  



 

 5.3 ใชปลอกฉนวนหุมสาย

ถูกตอง   

     และปลอดภัย 

ปฎิบัตินอยกวา 2  

ขอ 
1  

6. การมัดขดลวด (5 

คะแนน)  

 

6.1 มัดขดลวดแนน  ปฎิบัติครบท้ัง  3  

ขอ 
5  

6.2 ระยะหาง ของเชือกมัด

เทากัน 

ปฎิบัติ           2  

ขอ 
3  

6.3 มีความเปนระเบียบ และ

ปลอดภัย 

ปฎิบัตินอยกวา 2  

ขอ 
1  

 รวม  

 

 

 

4. หมวดความถูกตองและการทดสอบ ( 45 คะแนน )  

รายละเอียด ตัวแปรคะแนน เกณฑคะแนน คะแนนท่ีได 

1. การทดสอบการลงกราวด  

                         (10 

คะแนน)  

1.1 ไมมีการลงกราวดจากการวัด  10  

1.2 มีการลงกราวดจากการวัด  0  

2. ความสมดุลของกระแสไฟฟา  

                         (10 

คะแนน)  

2.1 กระแสไฟฟาเทากันท้ัง 3 เฟส  10  

2.2 กระแสไฟฟาเทากัน 2 เฟส  6  

2.3 กระแสไฟฟาไมเทากัน  2  

3. การวัดกระแสไฟฟาแตละ

เฟส     

                         (10 

คะแนน) 

3.1 กระแสไฟฟามีคาตรงกับ NAME 

PLATE 

10  

3.2 กระแสไฟฟามีคา ±  1 A จาก  

     NAME PLATE 

6  

3.3 กระแสไฟฟามีคา ± มากกวา 

1 A  

     จาก NAME PLATE 

2  

4. การวัดความเร็วรอบมอเตอร  

                          (5 

คะแนน)  

 

4.1 ความเร็วรอบมีคาตรงกับ NAME 

PLATE 

5  

4.2 ความเร็วมีคา ±  5 รอบ  จาก  

     NAME PLATE 

3  

4.3 ความเร็วมีคา ± มากกวา 5 1  



 

รอบ  

     จาก NAME PLATE 

5. การวัดคาความตานทาน

ขดลวด 

   ในแตละเฟสของมอเตอร  

                         (10 

คะแนน)  

5.1 ความตานทานไฟฟาเทากันท้ัง 3 

เฟส 

10  

5.2 ความตานทานไฟฟาเทากัน 2 

เฟส 

6  

5.3 ความตานทานไฟฟาไมเทากัน  2  

  รวม  

 

คะแนนรวมในแตละหมวด ( 100 คะแนน )  

ที หมวดการประเมิน เกณฑคะแนน คะแนน 

1. หมวดเวลาการทํางาน  5  

2. หมวดทักษะการใชเครื่องมือ  10  

3. หมวดการปฏิบัติงานและความสวยงาม  40  

4. หมวดความถูกตองและการทดสอบ  45  

รวม 100  

 

 

   ลงชื่อ ....................................                                    ลงชื่อ ....................................  

กรรมการตัดสิน        กรรมการตัดสิน 

           ......../........./........               ......../........./........ 

 

10. เกณฑการพิจารณารางวัล 

การตัดสินผลการแขงขัน / ปะกวด  กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน  ดังนี้  

เหรียญทอง   คะแนนระหวาง  90.00-100.00  คะแนน  

เหรียญเงิน   คะแนนระหวาง  80.00-89.99  คะแนน  

เหรียญทองแดง  คะแนนระหวาง  70.00-79.99  คะแนน  

เกียรติบัตรชมเชย  คะแนนระหวาง  60.00-69.99  คะแนน 

 

11. คณะกรรมการตัดสิน 

 ใหใชกรรมการจากหนวยงานภายนอกรวมกับคณะกรรมการท่ีเจาภาพแตงตั้ง 

 

 



 

 

ลงช่ือ ......................................................... กรรมการ 

   (.........................................................)  

 

ลงช่ือ ......................................................... กรรมการ 

   (.........................................................)  

 

ลงช่ือ ......................................................... ประธาน 

   (.........................................................)  

 

 

                                                            

          

 


