
 

 

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถมัภฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา  ชางไฟฟากําลัง 

ช่ือวิชา  ทักษะมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 

ระดับช้ัน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 



 

 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

วิชา  ทักษะมอเตอรไฟฟากระแสสลับ    ระดับ ปวช. 

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

1. วัตถุประสงคของการแขงขัน  

 1.1 เพ่ือใหมีความเขาใจ ชนิด โครงสราง สวนประกอบของมอเตอร 3 เฟส 

 1.2 เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการทํางาน คุณลักษณะของมอเตอร 3 เฟส 

 1.3 เพ่ือใหมีความเขาใจ การเริ่มเดิน การกลับทิศทางการหมุน การหยุดหมุนมอเตอร การนําไปใช 

               งานและการบํารุงรักษา 

 1.4 เพ่ือใหมีทักษะในการตรวจซอม พันมอเตอร บํารุงรักษามอเตอร  3 เฟส 

 1.5 เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน 

 

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน  

 2.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไมเปนพนักงานประจําบริษัท) ของ    

      สถานศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกําหนดอายุไมเกิน 25 ป 

      และไดลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสถานศึกษาดังกลาวไมนอยกวา 

      1 ภาคเรียน 

 2.2 นักเรียน - นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเขาแขงขันตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไมมีการแยก 

      สาขาวิชา 

 2.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขันไมเกิน 2 คน  

 2.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ไดโดยมีสิทธิ์เขาแขงขัน  

      1 รายวิชาเทานั้น 

 2.5 นักเรียนนักศึกษา ท่ีเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปการศึกษาท่ีผานมา  

      ไมมีสิทธิ์เขาแขงขันในรายวิชาเดิม 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. กติกาการแขงขัน  

 3.1 ผูเขาแขงขัน รายงานตัว ณ สถานท่ีแขงขันกอนเวลาแขงขัน 30 นาที พรอมแสดงบัตรประจําตัว 

      นักศึกษา หรือ บัตรประจําตัวประชาชน กรณีไมมีบัตรตองมีหนังสือรับรองจากผูบริหาร     

                สถานศึกษา 

 3.2 สถานศึกษามีสิทธิ์สงนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขันไมเกิน  2  คน  

 3.3 ผูเขาแขงขัน ตองมีรายชื่อตามใบสมัครเทานั้น ถามีการเปลี่ยนแปลง ตองแจงวิทยาลัยเจาภาพ 

      ทราบกอนการแขงขัน  1  วัน  โดยมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา 

 3.4 การแขงขันจะเรียงตามลําดับ การจับฉลากในวันรายงานตัว 

 3.5 เม่ือถึงเวลาแขงขัน คณะกรรมการเรียกทีมเขาแขงขันใหผูแขงขันรายงานตัวตอคณะกรรมการ  

      ทันที หากเวลาผานไป 15 นาที ไมรายงานตัว / เขาประจําท่ี ถือวาวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไมเขา  

      แขงขัน  

 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 บูตแขงขันของ 

                ตนเอง โดยไมมีการหยุดเวลา 

 5.4 การพิจารณาตัดสิน ใชคะแนนเปนเกณฑพิจารณาหลัก หากคะแนนเทากัน จะพิจารณาท่ีเวลาใช 

                ในการแขงขันในการเรียงลําดับ 

 5.5 ในการสงงาน สามารถสงไดเพียงครั้งเดียว โดยผูเขา แขงขัน ยกมือเพ่ือ ขอสงคณะกรรมการจะ 

                บันทึกเวลา แลวทําการตรวจ หากยังพบขอผิดพลาด กรรมการจะบันทึกการใหคะแนนเทาท่ี 

                ตรวจได 

 5.6 ในระหวางการแขงขันหามหยิบ ยืม อุปกรณและเครื่องมือตางๆ จากทีมท่ีรวมแขงขัน 

 5.7 กรณีพบการทุจริต ผิดกติกา กรรมการมีสิทธิใหทีมยุติการแขงขัน 



 

 

กําหนดการแขงขัน 

เวลา รายการ หมายเหตุ 

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 แบบAMW(200°) 1 Kg. 490 490 

2. ปลอกสายขนาด  1  มม. 1 เมตร 15 15 

3. ปลอกสายขนาด  2  มม. 1 เมตร 15 15 

4. ปลอกสายขนาด  3  มม. 1 เมตร 15 15 

5. ปลอกสายขนาด  4  มม. 1 เมตร 15 15 

6. MYLA หนา 0.005 นิ้ว ใชรอง SLOT และ 

   ใชปองกันขดลวดขณะลง SLOT 

0.2 Kg. 500 100 

7. MYLA หนา 0.0075 นิ้ว ครอบขดลวดท่ีลง  

   SLOT แลว 

0.2 Kg. 500 100 

8. สายไฟ VSF 1.5  sq.mm. 3 เมตร 8 24 

9. เชือกมัดขดลวดมอเตอร  สีขาว 1 มวน 18 18 

รวมเปนเงิน 792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. โจทยท่ีใชในการแขงขัน  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วิชา ทักษะมอเตอรไฟฟากระแสสลับ  ระดับ ปวช. เวลา 6 ช่ัวโมง 

วันท่ีแขงขัน .......................................... 

สนามสอบ............................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

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. 

 

 



 

 

 

ไดอะแกรมการพันขดลวดมอเตอร 3 เฟส เฟส แบบคอนเซลเตรท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบการลงขดลวดทองแดง 



 

 

 

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 

มอเตอรไฟฟากระแสสลบั 3 เฟส ยีห่อ MITSUBISHI LINE TYPE SE-J 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEMATIC DIAGRAM 



 

 

9. เกณฑการใหคะแนน  

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

สาขาทักษะมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 

ช่ือ-สกุล ผูแขงขัน.................................................................... เลขท่ีผูแขงขัน......................... 

ช่ือวิทยาลัย.............................................................................. หมายเลขงาน.......................... 

1. หมวดเวลา ( 5  คะแนน ) 

รายละเอียด ตัวแปรคะแนน เกณฑคะแนน คะแนนท่ีได 

1. เวลาในการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) สงภายในเวลาท่ีกําหนด 5  

สงหลังจากหมดเวลาท่ีกําหนด 0  

 รวม  

 

2. หมวดทักษะการใชเครื่องมือ ( 10 คะแนน ) 

รายละเอียด ตัวแปรคะแนน เกณฑคะแนน คะแนนท่ีได 

1. ความเปนระเบียบในการจัดเครื่องมือ ความสะอาด 

   ขณะทํางานและกอนพัก (5 คะแนน) 

เรียบรอยมาก 5  

พอใช 3  

ปรับปรุง 1  

2. การใชเครื่องมืออยางถูกตองและเหมาะสมกับงาน 

   (5 คะแนน) 

เรียบรอยมาก 5  

พอใช 3  

ปรับปรุง 1  

 รวม  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. หมวดการทํางานและความสวยงาม ( 40  คะแนน ) 

รายละเอียด ตัวแปรคะแนน เกณฑคะแนน คะแนนท่ีได 

1. การถอดและการประกอบ (5 คะแนน) 

ถูกตองเหมาะสม 5 

 พอใช 3 

มีขอปรับปรุง 1 

2. งานฉนวน(การพับ ใสรองสลอต)  

   (5 คะแนน) 

ถูกตองเปนระเบียบ 5  

พอใช 3 

มีจุดท่ีตองแกไข 1 

3.การลงขดลวดมอเตอร (15 คะแนน) 

ถูกตองเปนระเบียบ 

สวยงาม 

15  

พอใช 10 

มีจุดท่ีตองแกไข 5 

4. การใชฉนวนปดท่ี สล็อต (5 คะแนน) 

ขนาดท่ีถูกตองเปน

ระเบียบ 

5  

พอใช 3 

มีจุดท่ีตองแกไข 1 

5. การตอวงจรขดลวด ,การบัดกรี    

   (5 คะแนน) 

ถูกตองเหมาะสม 5  

พอใช 3 

มีขอปรับปรุง 1 

6. การมัดขดลวด (5 คะแนน) 

แนนไมหลวมจัดเปน

ระเบียบ 

5  

พอใช 3 

มีจุดปรับปรุง 1 

 รวม  

 

 

 

         



 

 

4. หมวดความถูกตองและการทดสอบ ( 45 คะแนน ) 

รายละเอียด ตัวแปรคะแนน เกณฑคะแนน คะแนนท่ีได 

1. การทดสอบการลงกราวด 

   (10 คะแนน) 

ไมมีการลงกราวดจากการวัด 10  

ลงกราวด 0 

2. การวัดกระแสไฟฟาแต 

   ละเฟส  (20 คะแนน) 

กระแสไฟฟาในแตละเฟสสมดุลกัน 10  

กระแสไฟฟาในแตละเฟสไมสมดุลกัน 0 

กระแสไฟฟาใกลเคียง NAME PLATE 10 

กระแสไฟฟาแตกตางจาก NAME PLATE 0 

3. การวัดความเร็วรอบ   

   มอเตอร   (5 คะแนน) 

ความเร็วรอบใกลเคียง NAME PLATE 5  

ความเร็วรอบแตกตางจาก NAME PLATE 3 

4. การวัดคาความตานทาน  

   ขดลวดในแตละเฟสของ 

   มอเตอร (10 คะแนน) 

การวัดความตานทานของขดลวดในแตละ

เฟสจะตองมีขนาดใกลเคียงกัน 

ใกลเคียง 10  

แตกตาง 0 

 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 

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

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

ประธานกรรมการตัดสิน 

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



 

 

10. เกณฑการพิจารณารางวัล 

 การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน ดังนี้ 

  คะแนน    90.00 - 100      คะแนน   เกียรติบัตรเหรียญทอง 

  คะแนน    80.00 - 89.99   คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

  คะแนน    70.00 - 79.99 คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

  คะแนน    60.00 - 69.99  คะแนน   เกียรติบัตรชมเชย 

 

11. คณะกรรมการตัดสิน 

 ใหใชกรรมการจากหนวยงานภายนอกรวมกับคณะกรรมการท่ีเจาภาพแตงตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


