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ใบงานที่ 1

หน่วยที่ 1

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20104-2008 ชื่อวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

สอนครั้งที่ 1
เวลา 7 ชม.

ชื่องาน โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 สามารถถอดส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟสได้
1.2 บันทึกข้อมูลจากแผ่นป้ายของมอเตอร์ลงในตารางข้อมูลมอเตอร์ได้
1.3 รื้อขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ได้อย่างถูกต้อง
1.4 สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สมรรถนะ
1.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการถอดส่วนประกอบและรื้อขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ตามขั้นตอน
1.2 ถอดส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ตามขั้นตอน
1.3 รื้อขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ตามขั้นตอน
3. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
3.1 สปลิตเฟสมอเตอร์ 1 แรงม้า 4 ขั้วแม่เหล็ก
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3.2 ไขควงชุด (แบน, แฉก)
3.3 ประแจปากตายหรือประแจบล็อก
3.4 ค้อนพลาสติก หรือค้อนยาง
3.5 เหล็กนาศูนย์ หรือปากกาเคมี
3.6 คีมฟิต คีมตัด และคีมปากแหลมอย่างละ
3.7 คัตเตอร์
3.8 สกัดหรือสิ่ว
3.9 ใบเลื่อยตัดเหล็ก
3.10เหล็กทรงกลมหรือไม้เนื้อแข็งขนาดเล็กกว่าร่อง
3.11ผ้าทาความสะอาด
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1
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1
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1
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อัน
ตัว
อัน
ตัว
ใบ
อัน
ผืน

4. คาแนะนา
4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=jEy3SI15otI
5. ข้อควรระวัง
5.1 การถอดส่วนประกอบของมอเตอร์สปลิตเฟส จะต้องกระทาด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ฝาครอบ
แตก และสวิตช์แรงเหวี่ยงชารุด
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5.2 การใช้สิ่วสกัดขดลวดของมอเตอร์ควรระวังไม่ให้เฉือนกับแกนเหล็กแผ่นบางๆที่ สเตเตอร์ อาจเป็น
สาเหตุทาให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง
6. ลาดับขั้นตอนการทางาน
6.1 ก่อนที่จะทาการถอดส่วนประกอบและรื้อขดลวดมอเตอร์ให้บันทึกข้อมูลต่างๆ บนแผ่นป้ายของ
มอเตอร์สปลิตเฟสลงในตารางที่ 1.1 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการพันขดลวดใหม่มอเตอร์ 1 เฟส
6.2 เตรียมเครื่องมือที่จะใช้ถอดส่วนประกอบและรื้อขดลวดมอเตอร์โดยนามาวางเรียงกันอย่างเป็น
ระเบียบให้สามารถหยิบใช้งานได้สะดวกขณะปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 1.1 ตารางข้อมูลมอเตอร์สปลิตเฟส
ตารางข้อมูลมอเตอร์สปลิตเฟส
Brand
H.P.
R.P.M
Volts.
Amps.
Cycle
Type
Frame
style
Temp. Rise
Model
Serial No.
Bearings
No. of Poles
Code
No. of Slots
Time Rating
Windi
ng
Size Wire
End Room
Pitch
Turns
Runni
ng
Starti
ng
Slot.N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
o.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Starti
ng
Runni
ng
Rotati
Clockwise
Counter Clockwise
on
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6.3 ใช้เหล็กนาศูนย์หรือปากกาเคมีทาเครื่องหมายที่ฝาปิดกับโครงสเตเตอร์ ของมอเตอร์ทั้งสองข้าง
(หัวและท้าย) โดยให้ทาเครื่องหมายต่างกัน เพื่อให้ง่ายในการประกอบชิ้นส่วนมอเตอร์ภายหลังดังแสดงในรูปที่
1.1

รูปที่1.1 การทาเครื่องหมายที่ฝาปิดและโครงสเตเตอร์
6.4 ใช้ไขควงแฉกและประแจปากตายขันสลักเกลียวยึดฝาปิดมอเตอร์ออกทั้ง 4 ตัว และขณะที่ดึงสลัก
เกลียวออกควรระมัดระวังไม่ให้เกลียวชารุด
6.5 ใช้ค้อนพลาสติกตอกเข้าที่เพลาของมอเตอร์เบาๆ เพื่อให้ฝาปิดด้านที่มีสวิตซ์แรงเหวี่ยงหลุดออก
หรื ออาจจะใช้ค้อนและไขควงตอกที่ฝ าปิ ดเบาๆก็ได้ (แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ฝ าปิดและสวิตซ์แรงเหวี่ยง
แตกหัก) ดังแสดงในรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.2 การใช้ค้อนพลาสติกตอกที่เพลามอเตอร์
6.5 นาไขควงแฉกขันสกรูของสายไฟที่ต่อกับสวิตซ์แรงเหวี่ยงออกจากฝาปิด หลังจากนั้นให้ดึงแกนโร
เตอร์ออก
6.6 ใช้ด้ามค้อนกระทุ้งฝาปิดอีกด้านหนึ่งให้ห ลุดออก (ข้อควรระวัง)ที่ฝาปิด ของมอเตอร์บางตัว
อาจจะมีแหวนสปริงใช้สาหรับกดตลับลูกปืนเพื่อไม่ให้เพลาของโรเตอร์เคลื่อนที่จะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี) ดัง
แสดงในรูปที่ 1.3

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

5

รูปที1่ .3 การใช้ค้อนกระทุ้งฝาปิดมอเตอร์
6.7 สังเกตการพันขดลวดที่สเตเตอร์ของมอเตอร์ 1 เฟส แล้วให้บันทึกระยะพิตช์การลงขดลวด (ขดรัน
และขดสตาร์ท) ของมอเตอร์ลงในตารางข้อมูลที่ 1.1 ซึ่งขดรันมีลักษณะเป็นลวดเส้นโตพันอยู่ด้านใน และขด
สตาร์ทเป็นลวดเส้นเล็กพันอยู่ด้านนอก
6.8 วางมอเตอร์ในแนวราบ แล้วใช้สิ่วสกัดขดลวดด้านที่อยู่ตรงข้ามกับสวิตซ์แรงเหวี่ยง ให้สกัด
โดยรอบสเตเตอร์ จ ะท าให้ ข ดลวดทองแดงหลุ ด ออก ข้ อ ควรระวั ง ขณะที่ ใ ช้ สิ่ ว สกั ด อย่ า ให้ เ ฉื อ นกั บ
แกนเหล็ก ดังแสดงในรูปที่ 1.4

รูปที1่ .4 การใช้สิ่วสกัดขดลวดมอเตอร์
6.9 หงายมอเตอร์ด้านที่สกัดขดลวดออกตั้งขึ้น แล้วใช้ค้อนเหล็กพร้อมกับเหล็กทรงกลมตอกเข้าไปใน
ร่องทุกร่อง โดยให้ตอกอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ขดลวดหลุดออกจากร่องเป็นชุดดังแสดงในรูปที่ 1.5

รูปที1่ .5 ขดลวดที่หลุดออกจากสเตเตอร์
6.10 นั บ จ านวนรอบของขดลวดทั้ ง 2 ชุ ด คื อ ขดรั น และขดสตาร์ ท ซึ่ ง แต่ ล ะชุ ด มี จ านวน
4 ขั้วแม่เหล็ก และแต่ละขั้วแม่เหล็กมีจานวน 3 คอยล์ ให้นับทั้งคอยล์นอก คอยล์กลางและคอยล์ในสุด แล้ว
บันทึกลงในตารางข้อมูลมอเตอร์ที่ 1.1
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6.11 น าลวดทองแดงทั้งขดรัน และขดสตาร์ทมาวัดขนาดของเบอร์ลวดด้ว ยไมโครมิเตอร์ห รือ
วายเกจ ซึ่งก่อนที่จะทาการวัดจะต้องขูดฉนวนอีนาเมลออกให้หมดก่อน เมื่อวัดค่าได้ แล้วให้นาไปเทียบกับ
ตารางขดลวดทองแดงจะได้เบอร์ลวดตามต้องการแล้วบันทึกลงในตารางข้อมูลมอเตอร์อีกครั้ง
6.12 ใช้ใบเลื่อยขูดฉนวนรองร่องออกและทาความสะอาดร่องของแกนเหล็ก
6.13 นาสเตเตอร์มอเตอร์ 1 เฟส และตารางข้อมูลมอเตอร์ส่งให้ครูผู้สอนตรวจและให้คะแนน
7. คาถาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. สรุปและวิจารณ์ผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. การประเมินผล
รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. กระบวนการ 1. การใช้เครื่องมือ 5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ปฏิบัติงาน
อุปกรณ์
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
2. การปฏิบัติงานตาม
ปลอดภัย
ขั้นตอน
4 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ
3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
ผิดพลาด
3 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
4. ความร่วมมือกัน
กับงาน
ขณะปฏิบัติงาน
2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมสาหรับปฏิบัติงาน
2. ผลการ
1. บันทึกข้อมูล
5= บันทึกข้อมูลมอเตอร์สปลิตเฟสได้อย่างถูกต้อง ถอดฝาครอบ
ปฏิบัติงาน
มอเตอร์สปลิตเฟส
และโรเตอร์ได้ตามขั้นตอน พร้อมทั้งทาการรื้อขดลวดรัน
ได้อย่างถูกต้อง
และขดลวดสตาร์ทได้ตามขั้นตอน
2. ถอดฝาครอบและโร 4 = บันทึกข้อมูลมอเตอร์สปลิตเฟสได้อย่างถูกต้อง ถอดฝาครอบ
เตอร์ได้ตามขั้นตอน
และโรเตอร์ได้ตามขั้นตอน พร้อมทั้งทาการรื้อขดลวดรันได้
3. รื้อขดลวดรันและ
ตามขั้นตอน
ขดลวดสตาร์ทได้ 3 = บันทึกข้อมูลมอเตอร์สปลิตเฟสได้อย่างถูกต้อง ถอดฝาครอบ
ตามขั้นตอน
และโรเตอร์ได้ตามขั้นตอน
2 = บันทึกข้อมูลมอเตอร์สปลิตเฟสได้อย่างถูกต้อง ถอดฝาครอบ
ได้ตามขั้นตอน
1 = บันทึกข้อมูลมอเตอร์สปลิตเฟสได้อย่างถูกต้อง
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รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
3. กิจนิสัยในการ 1. ความร่วมมือกัน
ปฏิบัติงาน
ขณะปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย
3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา
4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและทาความ
สะอาดเครื่องมือ
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน

แบบตรวจผลงาน
รหัส 20104-2008 วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
วันที่............เดือน............................พ.ศ................ เวลา................น. ถึง เวลา................น.
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ข้อที่
1
2
3

รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน
รวม
รวมทั้งหมด
(.............................................................)
ผู้ประเมิน

10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม
ณรงค์ ชอนตะวัน. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2554
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ใบงานที่ 2

หน่วยที่ 2

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20104-2008 ชื่อวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

สอนครั้งที่ 2
เวลา 7 ชม.

ชื่องาน การทาฟอร์มคอยล์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 สามารถตัดกระดาษฉนวนรองร่องมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟสได้
1.2 พับและม้วนกระดาษฉนวนใส่ในร่องของมอเตอร์ 1 เฟสได้
1.3 วัดระยะพิตช์แต่ละคอยล์ของขดรันและขดสตาร์ทเพื่อสร้างฟอร์มคอยล์ได้อย่างถูกต้อง
1.4 สามารถทาฟอร์มคอยล์และไม้ประกบได้ตามขนาดของระยะพิตช์ของขดรันและสตาร์ทได้
1.5 สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สมรรถนะ
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทาฟอร์มคอยล์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
2.2 ตัดกระดาษฉนวนรองร่องมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ตามขั้นตอน
2.3 ทาฟอร์มคอยล์และไม้ประกบได้ตามชนิดของมอเตอร์
3. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ
3.1 สเตเตอร์สปลิตเฟสมอเตอร์ 1 แรงม้า 4 ขั้วแม่เหล็ก

1

ตัว

3.2 ไม้บรรทัดหรือฟุตเหล็ก
3.3 คัตเตอร์
3.4 กระดาษฉนวนสีน้าตาล
3.5 ไม้อัด ขนาด 4"  4" หนา 8มม.
3.6 ไม้อัด ขนาด 6"  6" หนา 8มม.
3.7 ลวดทองแดง เบอร์ 23SWG ขนาดความยาว
3.8 เลื่อยตัดไม้
3.9 บุ้งหรือตะไบหยาบ
3.10 ปากกาจับชิ้นงาน
3.11 สว่านและดอกสว่าน 10มม.
3.12 ดินสอหรือปากกาดา
3.13 กรรไกร
3.14 กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1

1
1
1
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1

อัน
อัน
แผ่น
แผ่น
แผ่น
เมตร
ปื้น
อัน
ตัว
ชุด
ด้าม
อัน
แผ่น

4

4. คาแนะนา
4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
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5. ข้อควรระวัง
5.1 การใช้เครื่องมือที่มีคม เช่น คัตเตอร์ กรรไกร สิ่ว คีมตัด และเลื่อย ควรใช้อย่างถูกวิธี ไม่ให้เป็น
อันตรายต่อร่างกาย
6.ลาดับขั้นตอนการทางาน
6.1 ขั้นตอนในการตัดกระดาษฉนวนรองร่องมอเตอร์
6.11 ใช้ไม้บรรทัดหรื อฟุตเหล็กวัดความยาวของร่องแกนเหล็ก โดยให้วัดออกมามีห น่วยเป็น
เซนติเมตร มีความยาวเท่ากับ............... เซนติเมตร
6.12 ใช้กระดาษทาต้นแบบเพื่อวัดความลึกของร่อง โดยให้ขอบกระดาษทั้งสองข้างอยู่ที่ตาแหน่ง
ของปากร่องพอดี และจะต้องรีดกระดาษให้แนบชิดกับผนังและก้นของร่อง ดังแสดงในรูปที่ 2.1

รูปที2่ .1 ใช้กระดาษวัดความลึกของร่อง
6.13 นากระดาษที่ใช้ทาเป็ น ต้นแบบมาคลี่ ออก แล้ วใช้ไม้บรรทัดวัดความกว้างทั้งหมด มีค่า
เท่ากับ .................... เซนติเมตร
6.14 นาความยาวจากข้อ 1.1 และความกว้างจากข้อ 1.3 มาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงใน
กระดาษด้วยระยะ A และ B ดังรูปที่ 2.2
B

A

รูปที่ 2.2 การลากเส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
6.15 เมื่อได้รู ป เป็ น สี่ เหลี่ ย มผื นผ้ า ให้ ทาการเผื่ อความยาวของด้าน B ออกไปข้างละ 0.8
เซนติเมตร เพื่อพับให้เป็นขอบทั้งสองข้าง ซึ่งเมื่อพับแล้วจะมีกระดาษฉนวนยื่นออกไปจากแกนเหล็กข้างละ
0.4 เซนติเมตร ดังรูปที่ 2.3
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0.8

.

B

0.8

.

A

0.4

.

0.4

.

รูปที่ 2.3 แผ่นคลี่กระดาษรองร่อง
6.16 นากระดาษที่ทาเป็นต้นแบบไปทาบบนกระดาษฉนวนรองร่องแล้วทาเครื่องหมายและขีด
เส้น ด้ว ยปากกา หลังจากนั้ นจึงใช้กรรไกรตัดกระดาษฉนวนให้ได้จานวนเท่ากับจานวนของร่องแกนเหล็ ก
สเตเตอร์ มอเตอร์บางตัวอาจมีร่องของแกนเหล็กลึกไม่เท่ากันให้ทาการวัดใหม่ตามความลึกของร่องนั้นๆ
6.17 นากระดาษฉนวนที่ได้จากการตัดมาพับเป็นขอบข้างละ 0.4 เซนติเมตร แล้วใช้เล็บมือรีดให้
เรียบพร้อมกับม้วนให้เป็นรูปร่อง สอดเข้าไปในร่องของแกนเหล็ก และใช้ไม่ไผ่รูปทรงกลมขนาดเล็กกว่าร่อง
ช่วยรีดให้กระดาษฉนวนแนบไปตามความโค้งของร่อง ทาแบบนี้จนครบทุกร่อง ดังรูปที่ 2.4

0.4

0.4

.

.

รูปที่ 2.4การพับกระดาษฉนวนรองร่อง
6.18 เมื่อใส่กระดาษฉนวนรองร่องแล้ว ส่งให้ครูผู้สอนตรวจความเรียบร้อยและให้คะแนน
6.2 ขั้นตอนในการทาฟอร์มคอยล์
6.11 ตัดลวดทองแดงเบอร์ 23SWG จานวน 3 เส้น ยาวพอประมาณเส้นละ 30 เซนติเมตร
6.12 น าลวดทองแดงทั้ ง สามเส้ น มาวางในร่ อ งของแกนเหล็ ก ตามระยะพิ ต ช์ ที่ บั น ทึ ก ไว้ ใ น
ตารางข้อมูลมอเตอร์ จัดให้หัวของขดลวดทั้งสามขดมีความโค้งมนสวยงามทั้งบนและล่าง โดยหัวคอยล์ในสุดมี
ระยะห่างจากแกนเหล็ก 1 เซนติเมตร คอยล์กลางกับคอยล์ในและคอยล์กลางกับคอยล์นอกมีระยะที่เท่ากันคือ
0.5 เซนติเมตรดังแสดงในรูปที่ 2.5
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รูปที่ 2.5 ใช้ลวดทองแดงทาแบบฟอร์มคอยล์
6.13 นาแบบลวดทองแดงทั้ง 3 วง มาวางทาบบนไม้อัดขนาด 8มม. ที่ได้เตรียมไว้ จากนั้นใช้
ปากกาขีดตามเส้นของลวดลงบนแผ่นไม้อัดทั้ง 3 แผ่น ซึ่งฟอร์มคอยล์ที่สร้างขึ้นมาจะมีทั้งหมด 2ชุดๆ ละ 3
ขนาด โดยชุดที่ 1 เป็ นฟอร์มคอยล์สาหรับ พันขดลวดทองแดงขดรัน ชุดที่ 2 เป็นฟอร์มคอยล์สาหรับขด
ลวดทองแดงขดสตาร์ท
6.14 นาไม้อัดที่ลากเส้นทาแบบเรียบร้อยแล้ว มาตัดตามแนวเส้นทั้งของขดรันและขดสตาร์ท
โดยใช้เลื่อยไม้ตัดและตกแต่งให้เรียบร้อยด้วยตะไบหลังจากนั้นจึงใช้ดอกสว่านขนาด 10มม. เจาะตรงกลาง
สาหรับใส่เข้ากับแกนเครื่องพันขดลวด
6.15 ใช้ไม้อัดขนาด 3มม. ทาไม้ประกบหรือแผ่นกั้นฟอร์มคอยล์จานวน 4 แผ่น โดยให้มีขนาด
ใหญ่กว่าฟอร์มคอยล์ด้านละ 1.5 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจาะรูตรงกลางขนาด 10มม.
เช่นเดียวกันทั้ง 4 แผ่น ใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบไม่ให้มีเสี้ยนไม้หลงเหลือ หลังจากนั้นนาแผ่นประกบทั้ง 4
แผ่น มาบากเป็นรูปตัววี (V) เพื่อเป็นทางผ่านของลวดทองแดงระหว่างคอยล์ โดยให้มีความลึกเท่ากับฟอร์ม
คอยล์ที่มีระยะพิตช์เล็กสุด ดังรูปที่ 2.6

รูปที่ 2.6 ฟอร์มคอยล์และไม้ประกบ
6.16 นาฟอร์มคอยล์และไม้ประกบที่ทาเสร็จแล้วส่งให้ครูผู้สอนตรวจและให้คะแนน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

12
7. คาถาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. สรุปและวิจารณ์ผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. การประเมินผล
รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. กระบวนการ 1. การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่
ปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
และเกิดความปลอดภัย
ผิดพลาด
4 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้
4. ความร่วมมือกันขณะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
ปฏิบัติงาน
3 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
เหมาะสมกับงาน
2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมสาหรับปฏิบัติงาน
2. ผลการ
1 ตัดกระดาษฉนวนรองร่อง 5= ตัดกระดาษฉนวนรองร่องมอเตอร์ได้อย่างถูกต้อ
ปฏิบัติงาน
มอเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
ฟอร์มคอยล์ได้ตรงตามขนาดของมอเตอร์ ทาไม้
2 ทาฟอร์มคอยล์ได้ตรงตาม
ประกบได้ตรงตามขนาดของมอเตอร์ และทาการ
ขนาดของมอเตอร์
ตะไบชิ้นงานเพื่อให้ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
3. ทาไม้ประกบได้ตรงตาม 4= ตัดกระดาษฉนวนรองร่องมอเตอร์ได้อย่างถูกต้อ
ขนาดของมอเตอร์
ฟอร์มคอยล์ได้ตรงตามขนาดของมอเตอร์ ทาไม้
ประกบได้ตรงตามขนาดของมอเตอร์
3 = ตัดกระดาษฉนวนรองร่องมอเตอร์ได้อย่างถูกต้อง ทา
ฟอร์มคอยล์ได้ตรงตามขนาดของมอเตอร์
1 = ตัดกระดาษฉนวนรองร่องมอเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
3. กิจนิสัยในการ 1. ความร่วมมือกันขณะ
5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและทาความ
2. ปฏิบัติงานด้วยความ
สะอาดเครื่องมือ
ปลอดภัย
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
3. ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ
4. เก็บเครื่องมือหลังเลิก
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงาน
ปฏิบัติงาน
ทันเวลา
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
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แบบตรวจผลงาน
รหัส 20104-2008 วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย การทาฟอร์มคอยล์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
วันที่............เดือน............................พ.ศ................ เวลา................น. ถึง เวลา................น.
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ข้อที่
1
2
3

รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน
รวม
รวมทั้งหมด
(.............................................................)
ผู้ประเมิน

10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม
ณรงค์ ชอนตะวัน. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2554
ไชยชาญ หินเกิด. เครื่องกลไฟฟ้า 2 . กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ ส.ส.ท., 2543
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ใบงานที่ 3

หน่วยที่ 3

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20104-2008 ชื่อวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

สอนครั้งที่ 3 -5
เวลา 21 ชม.

ชื่องาน การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 สามารถใช้เครื่องพันขดลวดได้ถูกต้อง
1.2 พันขดลวดบนฟอร์มคอยล์ได้อย่างถูกต้อง
1.3 ลงขดลวดในร่องของมอเตอร์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีความสวยงาม
1.4 สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกวิธี และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สมรรถนะ
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
2.2 พันขดลวดบนฟอร์มคอยล์ ตามขั้นตอน
2.3 ลงขดลวดในร่องของมอเตอร์ ตามขั้นตอน
3. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
3.1 สเตเตอร์สปลิตเฟสมอเตอร์ 1 แรงม้า 4 ขั้วแม่เหล็ก
4

3.2 ลวดทองแดงเบอร์ 22 SWG
3.3 ลวดทองแดงเบอร์ 27 SWG
3.4 ฟอร์มคอยล์และไม้ประกบ
3.5 เชือกฝ้ายขาว
3.6 อุปกรณ์ช่วยลงขดลวด
3.7 คีมฟิต คีมตัดและคีมปากแหลม อย่างละ
3.8 เครื่องพันขดลวดแบบมือหมุน
3.9 คัดเตอร์
3.10 กรรไกร
3.11 กระดาษฉนวนสีน้าตาล
3.12 ปากกาหรือดินสอ

1

ตัว

0.5
0.5
1
3
1
1
1
1
1
1
1

กก.
กก.
ชุด
เมตร
ชุด
ตัว
เครื่อง
อัน
อัน
แผ่น
ด้าม

4. คาแนะนา
4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=ggY3kEGu3YE
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5. ข้อควรระวัง
5.1 ก่อนพันขดลวดลงบนฟอร์มคอยล์ จะต้องตั้งเข็มของเครื่องพันขดลวดอยู่ในต้าแหน่งศูนย์เสมอซึ่ง
เป็นการเริ่มต้นการพันขดลวด ส้าหรับการพันที่ต่อเนื่องของคอยล์ที่ 2 และ 3 อาจนับจ้านวนรอบรวมต่อๆไปก็
ได้
5.2 การน้าขดลวดทองแดงออกจากฟอร์มคอยล์จะต้องคลี่ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ขดลวดกระจาย
ออกและใช้เชือกมัดขดลวดเป็นแบบกระตุกได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดึงออกภายหลัง
6. ลาดับขั้นตอนการทางาน
6.1 การพันขดลวดบนวัสดุฟอร์มคอยล์
6.11 เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ส้าหรับใช้ในการพันขดลวด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องพัน
ขดลวด ฟอร์มคอยล์ ไม้ประกบ คี มตัด เชือกฝ้ายขาวและขดลวดทองแดง พร้อมกับน้าซีแคลมป์ยึดเครื่องพัน
ขดลวดเข้ากับโต๊ะท้างาน ให้สามารถพันขดลวดบนฟอร์มคอยล์ได้สะดวก
6.12 น้าฟอร์ มคอยล์ และแผ่ นไม้ประกบใส่ เข้าที่แกนของเครื่องพันขดลวดตามล้าดับ จัดแผ่ น
ประกบให้ร่องรูปตัววีตรงกันแล้วขันน๊อตให้แน่นเพื่อยึดฟอร์มคอยล์ทั้ง 3 แผ่น และท้าการปรับตั้งเข็มของ
เครื่องพันขดลวดให้ตรงกับต้าแหน่งศูนย์ของสเกล
6.13 น้าม้วนขดลวดทองแดงแต่ละเบอร์มาวางใต้เครื่องพันขดลวด โดยให้ตรงกับฟอร์มคอยล์
และให้พันขดรันด้วยลวดทองแดงเบอร์ 22 SWG
6.14 เริ่มพันขดลวดทองแดงจากฟอร์มคอยล์ที่เล็กที่สุดก่อน ถัดมาที่ค อยล์กลาง และคอยล์นอก
ตามล้าดับ จ้านวนรอบของการพันขดลวดในแต่ละคอยล์ดูจากตารางข้อมูลมอเตอร์ และจะต้องเผื่อปลายสาย
ของขดลวดทองแดงแต่ละโพลไว้ประมาณ 6 นิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 การพัดขดลวดทองแดงบนฟอร์มคอยล์
6.15 เมื่อพันขดลวดทองแดงบนฟอร์มคอยล์เสร็จแล้วให้ขันน๊อตยึดฟอร์มคอยล์ออก แล้วเอา
ฟอร์มคอยล์ออกจากแกนเครื่ องพันขดลวด ระวังอย่าให้ขดลวดทองแดงคลี่ออก จากนั้นให้ถอดขดลวด
ทองแดงออกจากฟอร์มคอยล์แล้วใช้เชือกมัดทีละคอยล์ จนครบทั้งสามคอยล์
6.16 ด้าเนินการตามขั้นตอนที่ 1.4, 1.5 โดยท้าการพันขดรันให้ครบทั้ง 4 โพล
6.17 จากนั้นเปลี่ยนลวดทองแดงเป็นเบอร์ 27 SWG เพื่อพันเป็นขดสตาร์ท โดยให้ด้าเนินการ
ตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการพันขดรัน
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6.18 น้าขดรันและขดสตาร์ทที่ผ่านการพันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างละ 4 โพล ส่งให้ครูผู้สอน
ตรวจและให้คะแนน
6.2 การลงขดลวดในร่องของมอเตอร์
6.11 จัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จะน้ามาใช้ในการลงขดลวด ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์
ช่วยลงขดลวด กระดาษฉนวนรองปากร่อง และกระดาษฉนวนปิดปากร่อง และฉนวนรองระหว่างชั้นของขดลวด
6.12 จัดท้ากระดาษฉนวนใช้ส้าหรับรองระหว่างชั้นของขดลวดและส้าหรับปิดปากร่อง วิธีการตัด
ให้ตัดมีความยาวเท่ากับความยาวของกระดาษรองร่อง ส่วนความกว้างให้มีระยะ 1.5 เซนติเมตร ตามจ้านวน
ของร่องที่มีอยู่ ดังแสดงในรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 กระดาษฉนวนรองระหว่างชั้นและปิดปากร่อง
6.13 ก่อนที่จะน้าขดลวดลงในร่องนั้น จะต้องเอากระดาษฉนวนรองปากของร่องทั้งสองข้าง เพื่อ
ป้องกันขดลวดทองแดงขูดกับปากของร่อง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการลัดวงจรระหว่างรอบของขดลวด ดังนั้นจึง
ต้องควรระวังเป็นพิเศษ
6.14 น้าขดรันมาลงในร่องของมอเตอร์ก่อน ตามระยะพิตช์ที่บันทึกไว้ในตารางข้อมูลมอเตอร์
และเพื่อให้ลงขดลวดได้ง่ายควรน้าขดลวดที่มีระยะพิตช์น้อยที่ สุดลงก่อน ถัดมาที่คอยล์กลางและคอยล์นอกสุด
ตามล้าดับ ทิศทางของการวนขดลวดของทั้งสามคอยล์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะไม่
หักล้างกัน
6.15 ลงขดรันให้จนครบทั้ง 4 โพล แล้วให้ท้าการลงขดสตาร์ทต่อไป โดยการวางคร่อมระหว่าง
ขดรัน 2 ชุด และวางอยู่ในร่องตื้น เนื่องจากเป็นลวดเส้นเล็กมีจ้านวนรอบน้อย และให้ลงจนครบทั้ง 4 โพลเช่น
เดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.3

รูปที่ 3.3 การลงขดรันและขดสตาร์ท
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6.16 ตกแต่งขดลวดให้สวยงามด้วยต้อนยาง และท้าเครื่องหมายที่ปลายสายของขดรัน และขด
สตาร์ท น้าส่งครูผู้สอนตรวจและให้คะแนน
7. คาถาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. สรุปและวิจารณ์ผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. การประเมินผล
รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. กระบวนการ 1. การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่
ปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
และเกิดความปลอดภัย
ผิดพลาด
4 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้
4. ความร่วมมือกันขณะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
ปฏิบัติงาน
3 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
เหมาะสมกับงาน
2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส้าหรับปฏิบัติงาน
2. ผลการ
1. พันขดลวดบนฟอร์ม 5= เลือกใช้ขนาดขดลวดทองแดงได้อย่างถูกต้อง
ปฏิบัติงาน
คอยล์ได้อย่างถูกต้อง
เรียงล้าดับฟอร์มคอยล์ พร้อมกับพันขดลวดทองแดง
2. ลงขดลวดในร่องของ
ได้ตรงตามจ้านวนรอบที่ก้าหนดไว้ ลงลวดทองแดงใน
มอเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
ร่องสล๊อตได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัยและมีความ 3 = เลือกใช้ขนาดขดลวดทองแดงได้อย่างถูกต้อง
สวยงาม
เรียงล้าดับฟอร์มคอยล์ได้อย่างถูกต้อง และพันขด
3. สามารถใช้เครื่องมือได้
ลวดทองแดงได้ตรงตามจ้านวนรอบที่ก้าหนดไว้
อย่างถูกวิธี และเกิด 2 = เลือกใช้ขนาดขดลวดทองแดงได้อย่างถูกต้อง
ความปลอดภัยในการ
เรียงล้าดับฟอร์มคอยล์ได้อย่างถูกต้อง
ปฏิบัติงาน
1 = เลือกใช้ขนาดขดลวดทองแดงได้อย่างถูกต้อง
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รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
3. กิจนิสัยในการ 1. ความร่วมมือกันขณะ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัย
3. ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
4. เก็บเครื่องมือหลังเลิก
ปฏิบัติงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท้าความ
สะอาดเครื่องมือ
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงาน
ทันเวลา
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน

แบบตรวจผลงาน
รหัส 20104-2008 วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
วันที่............เดือน............................พ.ศ................ เวลา................น. ถึง เวลา................น.
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ข้อที่
1
2
3

รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน
รวม
รวมทั้งหมด
(.............................................................)
ผู้ประเมิน

10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม
ณรงค์ ชอนตะวัน. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2554
วันชัย นราเดช. หลักและวิธีการพันมอเตอร์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546.
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ใบงานที่ 4

หน่วยที่ 4

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20104-2008 ชื่อวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

สอนครั้งที่ 6-7
เวลา 14 ชม.

ชื่องาน การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ต่อวงจรขดรันและขดสตาร์ทของมอเตอร์ 1 เฟสได้อย่างถูกต้อง
1.2 สามารถบัดกรีจุดต่อของขดลวดระหว่างโพล และบัดกรีขั้วต่อสายของขดรันและขดสตาร์ทได้
1.3 ทดสอบการกราวด์ของขดรันและขดสตาร์ทได้
1.4 ทดสอบความเป็นขั้วแม่เหล็กของขดรันและขดสตาร์ทได้
1.5 สามารถมัดขดลวดด้วยเชือกได้อย่างถูกวิธีและแข็งแรง
1.6 สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สมรรถนะ
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
2.2 ต่อวงจรขดรันและขดสตาร์ทของมอเตอร์ 1 เฟส ตามขั้นตอน
2.3 ตรวจสอบกราวด์ของขดรันและขดสตาร์ท ตามขั้นตอน
2.4 ปฏิบัติมัดขดลวดด้วยเชือก ตามขั้นตอน
3. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ
3.1 ตะกั่วบัดกรี
3.2 ปลอกสายไฟ 2 มม. และ 3 มม. อย่างละ
3.3 สายไฟ VSF ขนาด 1.5 ตร.มม.
3.4 คัดเตอร์
3.5 กระดาษฉนวนกั้นหัวขดลวด
3.6 เชือกฝ้ายขนาด 1.5 มม.
3.7 หางปลากลมขนาด 1.5 มม.
3.8 ไม้ไผ่ปิดปากร่อง
3.9 คีมฟิต คีมตัด และคีมปากแหลมอย่างละ
3.10 เมกเกอร์
3.11 เข็มทิศ
3.12 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 50 แอมแปร์ – ชั่วโมง

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

ม้วน
เส้น
เมตร
อัน
แผ่น
ขด
ตัว
ท่อน
ตัว
เครื่อง
อัน
ลูก

4. คาแนะนา
4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=sxw-V-atOWQ
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5. ข้อควรระวัง
5.1 การบัดกรีรอยต่อของลวดทองแดง และรอยต่อของสายไฟจะต้องมีกระดาษฉนวนรองด้วย ทุก
ครั้ง เพราะอาจทาให้ตะกั่วหยดใส่ขดลวดทองแดง
5.2 การใช้เมกเกอร์วัดการกราวด์ของมอเตอร์ ขั้วลบที่เป็นปากคีบจะต้องสัมผัสกับโครงที่เป็นโลหะ
ปราศจากสีที่เป็นฉนวนขวางกั้นและควรระวังแรงดันไฟฟ้าสูงจากเมกเกอร์ถูกร่างกาย
5.3 การใช้มัลติมิเตอร์วัดความต้านทานขดลวดของมอเตอร์ จะต้องปรับตั้งเข็มของมิเตอร์ให้อยู่ใน
ตาแหน่งศูนย์ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ค่าที่วัดได้มีความเที่ยงตรง แม่นยา
6. ลาดับขั้นตอนการทางาน
6.1 ตรวจสอบการกาหนดต้นสายและปลายสายของขดลวดแต่ละโพลของขดรันและขดสตาร์ทจาก
ไดอะแกรมการพันขดลวดสปลิตเฟสมอเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 4.1

รูปที่ 4.1 ไดอะแกรมการพันขดลวดสปลิตเฟสมอเตอร์
6.2 เพื่อให้ง่ายสาหรับการต่อขดลวดระหว่างโพลของมอเตอร์ซึ่งอาจสังเกตได้จากบล็อกไดอะแกรม
ดังแสดงในรูปที่ 4.2
U1
V1

R1
C.S. S1

R1' R2

R2' R3
S1' S2

R3' R4
S2' S3

R4'
S3' S4

U2
S4'

V2

รูปที่ 4.2 บล็อกไดอะแกรมการต่อขดลวดสปลิตเฟสมอเตอร์
6.3 พิจารณาจากรูปที่ 4.1และรูปที่ 4.2 การต่อขดลวดระหว่างโพลของมอเตอร์ทั้งขดรันและขด
สตาร์ท ซึ่งเป็นการนาเอาปลายของขดลวดต่อเข้ากับปลายของขดลวด และการนาเอาต้นของขดลวดต่อเข้ากับ
ต้นของขดลวดนั่นเอง
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6.4 ก่อนต่อขดลวดระหว่างโพล ให้ตัดปลายขดลวดเผื่อไว้สาหรับการตีเกลียวและให้ใช้คัดเตอร์ขูด
ฉนวนอีนาเมลที่ปลายขดลวดออกยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตรแล้วใส่ปลอกสายไฟขนาด 2 มม. ยาวประมาณ
3 เซนติเมตรสวมเข้าที่ปลายของขดลวดก่อนทาการตีเกลียวหางเปียเสร็จแล้วให้บัดกรีด้วยตะกั่วที่รอยต่ออย่าง
แน่นหนาแล้วเลื่อนปลอกสายไฟมาปิดทับ ดังแสดงในรูปที่ 4.3 ส่วนรอยต่อระหว่างโพลอื่นๆ ให้ทาลักษณะ
เช่นเดียวกันทั้งขดรันและขดสตาร์ท
(Slip)

รูปที่ 4.3 การตีเกลียวใส่ปลอกสายไฟและบัดกรี
6.5 เมื่อต่อขดลวดระหว่างโพลเสร็จแล้วจะมีปลายขดลวดเหลือออกมาเพียง 4 เส้น เป็นของขดรัน 2
เส้น และของขดสตาร์ท 2 เส้น จากนั้นให้นาเอาสายไฟ VSF เบอร์ 1.5 ตร.มม. ยาวเส้นละ 30 เซนติเมตรต่อ
เข้ากับต้นและปลายของขดรันและขดสตาร์ท โดยการปอกปลายสายไฟและขูดฉนวนขดลวดทองแดงออกใส่
ปลอกสายไฟขนาด 3 มม. ยาว 4 เซนติเมตร พันลวดทองแดงให้เป็นเกลียวรอบตัวนาของสายไฟเสร็จแล้ว
บัดกรีด้วยตะกั่วและเลื่อนปลอกสายไฟมาทับรอยบัดกรี หลังจากนั้นให้ทาเครื่องหมายตัวอักษรที่ต้นและปลาย
ของขดรันและขดสตาร์ท ซึ่งขดรันต้นขดลวดเป็น U1ปลายขดลวดเป็น U2ส่วนขดสตาร์ทต้นขดลวดเป็น V1
และปลายขดลวดเป็น V2 เป็นต้น
(Slip)

VSF 1.5 . .

รูปที่ 4.4 การต่อสายไฟVSF เข้ากับขดลวด
6.6 จัดรอยต่อปลอกสายไฟให้อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมและสวยงามจากนั้นให้นากระดาษฉนวนมา
รองที่หัวและท้ายของขดลวดเพื่อกั้นระหว่างขดรันและขดสตาร์ทจานวนด้านละ 4 แผ่น เพื่อไม่ให้ถึงกันโดยให้
ตัดกระดาษฉนวนให้มีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 4.5

รูปที่ 4.5 กระดาษกั้นระหว่างขดลวด
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6.7 ใช้เข็มทิศตรวจสอบขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์ โดยการป้อนไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ 12
โวลต์ให้กับขดรันและขดสตาร์ท (ทาทีละขด) แล้วใช้เข็มทิศแกว่งภายในโครงของมอเตอร์ถ้าการต่อขดลวด
ระหว่างโพลของมอเตอร์ถูกต้อง เข็มทิศก็จะแสดงขั้ว N-S-N-S เรียงตามลาดับ

รูปที4่ .6 การใช้เข็มทิศตรวจสอบขั้วแม่เหล็ก
6.8 ใช้เมกเกอร์ตรวจสอบการกราวด์ของขดลวดมอเตอร์ทั้ง 2 ชุด โดยการวัดที่ต้นและปลายของ
ขดลวดเทียบกับโครงมอเตอร์ ซึ่งขดรันมีความต้านทานเท่ากับ ........... ΜΩ และขดสตาร์ทมีความต้านทาน
เท่ากับ ............ ΜΩ

รูปที4่ .7 ใช้เมกเกอร์ตรวจสอบการกราวด์มอเตอร์
6.9 ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของขดลวดมอเตอร์ทั้ง 2 ชุด เช่นเดียวกัน โดยวัดระหว่างต้น
ขดลวดกับปลายขดลวด(U1กับU2 และ V1กับV2) ซึ่งขดรันมีความต้านทานเท่ากับ …….....Ωและขดสตาร์ทมี
ความต้านทานเท่ากับ .............Ω

รูปที่ 4.8 การวัดความต้านทานขดลวดมอเตอร์
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6.10 นาเชือกฝ้ายมามัดขดลวดทั้งสองด้าน โดยใช้เชือกที่มีความยาวประมาณ 3 เมตร ทบกันเป็น 2
เส้ น และใช้ล วดทองแดงพับ ตี เกลี ย วทาคล้ า ยลั ก ษณะเข็ ม สอดเชือ กเข้ าไประหว่า งร่ อ งหรื อระหว่ างขด
ลวดทองแดง แล้วทาการมัดให้แน่น ระหว่างการมัดให้จัดรูปทรงของขดลวดไปด้วย และให้ขดลวดแต่ละโพลอ
ยู่ระหว่างแนวความโค้งของสเตเตอร์จัดปลายสายของขดสตาร์ทด้านที่ต่อเข้ากับสวิตช์แรงเหวี่ยงโดยให้เผื่อ
ปลายสายออกมาพอประมาณสามารถต่อเข้ ากับหน้าสัมผัสของสวิตช์แรงเหวี่ยงที่ฝาปิดได้อาจจะใช้วิธีย้าหาง
ปลา หรือบัดกรีด้วยตะกั่วก็ได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.9

รูปที4่ .9 การมัดเชือกและเผื่อปลายสายสวิตช์แรงเหวี่ยง
6.11 เมื่อมัดเชือกเสร็จแล้ว ให้นาเอาไม้ไผ่แห้ง เลือกเอาส่วนที่เป็นเปลือกไม้มาเหลาให้มีขนาดพอดี
เพื่อปิดปากร่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ขอลวดหลุดออกมาขณะที่มอเตอร์ทางาน
7. คาถาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. สรุปและวิจารณ์ผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. การประเมินผล
รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. กระบวนการ 1. การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่
ปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
และเกิดความปลอดภัย
ผิดพลาด
4 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้
4. ความร่วมมือกันขณะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
ปฏิบัติงาน
3 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
เหมาะสมกับงาน
2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมสาหรับปฏิบัติงาน
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รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
2. ผลการ
1 สามารถบัดกรีจุดต่อวงจร 5 = จับคู่วงจรขดรันและขดสตาร์ทได้อย่างถูกต้อง
ปฏิบัติงาน
ขดรันและขดสตาร์ทของ
และบัดกรีจุดต่อวงจรขดรันและขดสตาร์ทของ
มอเตอร์ 1 เฟสได้อย่าง
มอเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง และใช้ โอห์มมิเตอร์ทดสอบ
ถูกต้อง
การกราวด์ของขดรันและขดสตาร์ทได้ พร้อมทั้งมัด
2 ทดสอบการกราวด์ของขด
ขดลวดด้วยเชือกได้อย่างถูกวิธีและแข็งแรง
รันและขดสตาร์ทได้
3 = จับคู่วงจรขดรันและขดสตาร์ทได้อย่างถูกต้อง
3 สามารถมัดขดลวดด้วย
และบัดกรีจุดต่อวงจรขดรันและขดสตาร์ทของ
เชือกได้อย่างถูกวิธีและ
มอเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง และใช้ โอห์มมิเตอร์ทดสอบ
แข็งแรง
การกราวด์ของขดรันและขดสตาร์ทได้
2 = จับคู่วงจรขดรันและขดสตาร์ทได้อย่างถูกต้อง
และบัดกรีจุดต่อวงจรขดรันและขดสตาร์ทของ
มอเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง
1 = จับคู่วงจรขดรันและขดสตาร์ทได้อย่างถูกต้อง
3. กิจนิสัยในการ 1. ความร่วมมือกันขณะ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัย
3. ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
4. เก็บเครื่องมือหลังเลิก
ปฏิบัติงาน

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและทาความ
สะอาดเครื่องมือ
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงาน
ทันเวลา
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน
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แบบตรวจผลงาน
รหัส 20104-2008 วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
วันที่............เดือน............................พ.ศ................ เวลา................น. ถึง เวลา................น.
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ข้อที่
1
2
3

รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน
รวม
รวมทั้งหมด
(.............................................................)
ผู้ประเมิน

10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม
ณรงค์ ชอนตะวัน. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2554
ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล. เครื่องกลไฟฟ้า 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2533.
นภัทรวัจนเทพินทร์. ทฤษฎีเครื่องกลไฟฟ้า 2 : กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2544.
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ใบงานที่ 5

หน่วยที่ 5

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20104-2008 ชื่อวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

สอนครั้งที่ 8-9
เวลา 14 ชม.

ชื่องาน การทดสอบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 สามารถประกอบสํวนตํางๆ ของมอเตอร์ 1 เฟสได๎อยํางถูกต๎อง
1.2 สามารถทดสอบการกราวด์ และวัดคําความต๎านทานของมอเตอร์ 1 เฟสได๎ หลังจากการประกอบ
มอเตอร์เสร็จแล๎ว
1.3 สามารถทดสอบกระแสของมอเตอร์ 1 เฟสได๎
1.4 สามารถทดสอบความเร็วรอบของมอเตอร์ 1 เฟสได๎
1.5 ใช๎ตู๎อบมอเตอร์และอาบน้้ายาวานิชมอเตอร์ 1 เฟสได๎
1.6 สามารถใช๎เครื่องมือได๎อยํางถูกต๎อง และเกิดความปลอดภัยในการท้างาน
2. สมรรถนะ
2.1 แสดงความรู๎เกี่ยวกับขั้นตอนการทดสอบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
2.2 ทดสอบความเร็วรอบมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ด๎วยอุปกรณ์วัดความเร็วรอบ
2.3 อาบน้้ายาวานิชและอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ตามขั้นตอน
3. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
3.1 สเตเตอร์และสํวนประกอบของมอเตอร์สปลิตเฟส
1
ชุด
3.2 น้้ายาวานิช
1
กระป๋อง
3.3 สายตัวน้าตํอวงจร
2
เส๎น
3.4 เทปพันสายไฟ
1
ม๎วน
3.5 โต๏ะทดลองมอเตอร์ที่มีแหลํงจํายไฟฟ้ากระแสสลับ 1
ชุด
3.6 คัดเตอร์และใบเลื่อยอยํางละ
1
อัน
3.7 ค๎อนยางหรือค๎อนพลาสติก
1
ตัว
3.8 ไขควงชุด
1
ชุด
3.9 ประแจปากตายหรือประแจบล็อก
1
ชุด
3.10 คีมฟิต คีมตัด และคีมปากแหลม อยํางละ
1
ตัว
3.11 มัลติมิเตอร์
1
ตัว
3.12 เมกเกอร์
1
ตัว
3.13 แคลมป์มีเตอร์
1
ตัว
3.14 เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer)
1
ตัว
3.15 ตู๎อบมอเตอร์
1
ตู๎
4. คาแนะนา
4.1 สืบค๎นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=by4JFC3k8tI
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5. ข้อควรระวัง
5.1 โต๏ะทดลองที่ใช๎ในการทดสอบมอเตอร์ใช๎กับแรงดันไฟฟ้าสูง 220/380 โวลต์อาจจะเป็น อันตราย
ตํอรํางกายได๎ ดังนั้นควรตํอวงจรการทดสอบมอเตอร์ให๎เรียบร๎อยกํอนเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ของแหลํงจําย
ไฟฟ้า
5.2 การใช๎ตู๎อบมอเตอร์ควรสวมถุงมือป้องกันความร๎อนทุกครั้งและไมํควรปรั บตั้งอุณหภูมิที่สูงเกินไป
ใช๎เวลาในการอบที่ยาวนาน
6. ลาดับขั้นตอนการทางาน
6.1 น้าฝาปิดท๎ายของมอเตอร์ด๎านที่มีสวิตช์แรงเหวี่ยง ตํอเข๎ากับสายไฟ 2 เส๎นที่เผื่อปลายไว๎ เพื่อ
อนุกรมกับขดสตาร์ท
6.2 สวมโรเตอร์เข๎าไปในโครงของมอเตอร์ แล๎วน้าฝาปิดอีกด๎านหนึ่งประกอบเข๎ากับโครงของ
มอเตอร์โดยให๎ฝาปิดกับโครงสเตเตอร์ที่ท้าเครื่องหมายไว๎ทั้งสองข๎างตรงกัน แล๎วใช๎ค๎อนพลาสติกเคาะเบาๆ ให๎
ฝาปิดลงบนบําของสเตเตอร์พอดี
6.3 น้าสลักเกลียวมาร๎อยทะลุทั้งสองด๎านของฝาปิด ใช๎ไขควงแฉกและประแจบล็อกขันให๎แนํน
แล๎วใช๎มือหมุนโรเตอร์ ให๎หมุนได๎อยํางอิสระปราศจากการเสียดสี
6.4 เมื่อประกอบเสร็จแล๎ว ให๎ท้าการทดสอบการกราวด์ และวัดคําความต๎านทางของขดรัน และ
ขดสตาร์ทอีกครั้งหนึ่ง ท้าลักษณะเดียวกับในใบงานที่ 4 ถ๎าคําที่ได๎เหมือนเดิมแสดงวําใช๎ได๎
6.5 น้าเอาต๎นและปลายของขดรันและขดสตาร์ทมาตํอขนานกัน (U1ตํอกับ Z1 และ U2ตํอกับ Z2)
แล๎วตํอเข๎ากับสายตัวน้า 2 เส๎นที่เป็นไลน์กับนิวทรัล พันเทปรอยตํอให๎เรียบร๎อย จากนั้นให๎ตํอเข๎ากับระบบ
ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ที่โต๏ะทดลอง
6.6 เปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์จํายไฟให๎กับมอเตอร์วัดกระแสของมอเตอร์ โดยใช๎แคลมป์ มิเตอร์คีบ
สายไฟเส๎นใดเส๎น หนึ่งที่จํ ายไฟเข๎ามอเตอร์ คีบวัดกระแสขดรันและขดสตาร์ทอํานและบันทึกกระแสของ
มอเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 5.1

รูปที่ 5.1การทดสอบกระแสมอเตอร์
กระแสมอเตอร์ขณะเริ่มเดิน
กระแสมอเตอร์ขณะเดิน
กระแสขดรันเริ่มเดิน
กระแสขดรันขณะเดิน
กระแสขดสตาร์ทขณะเริ่มเดิน
กระแสขดสตาร์ทขณะเดิน

= ..................................... แอมแปร์
=..................................... แอมแปร์
=..................................... แอมแปร์
=..................................... แอมแปร์
=..................................... แอมแปร์
=..................................... แอมแปร์
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6.7 ทดสอบวัดความเร็วรอบของมอเตอร์ในขณะที่มอเตอร์หมุน โดยการใช๎เครื่องวัดความเร็วรอบ
แบบดิจิตอลจี้สัมผัสเข๎าที่เพลาหรือใช๎แสงสํองเข๎าที่เพลาของมอเตอร์ดังแสดงในรูปที่ 5.2

รูปที5่ .2 การวัดความเร็วรอบมอเตอร์
ความเร็วรอบ (จากการสัมผัส)
=...................................... รอบตํอนาที
ความเร็วรอบ (จากการใช๎แสง)
=....................................... รอบตํอนาที
6.8 ขณะที่ท้าการทดสอบมอเตอร์ก้าลังหมุนให๎สังเกตอาการผิดปกติของมอเตอร์ด๎วยเชํน มีเสียง
ฮัม เสียงที่เกิดจากการเสียดสี อุณหภูมิของมอเตอร์ ถ๎าไมํพบข๎อบกพรํองถือวําใช๎ได๎
6.9 ถอดสํวนประกอบตําง ๆ ของมอเตอร์ออกอีกครั้งหนึ่งให๎เหลือเฉพาะโครงของสเตเตอร์
6.10 น้าโครงสเตเตอร์เข๎าตู๎อบเพื่ออบไลํความชื้นกํอนอาบน้้ายาวานิช ให๎ปรับตั้งอุณหภูมิของตู๎อบ
o
ที่ 90 C ใช๎เวลาในการอบประมาณ 30 นาที
6.11 เมื่ออบไลํความชื้นเสร็จแล๎วให๎น้าโครงสเตเตอร์มาอาบน้้ายาวานิช โดยการลาดน้้ายาวานิชที่
หัวขดลวดทั้งสองข๎างและให๎น้ายาซึมเข๎าไปในรํอง
6.12 น้าโครงสเตเตอร์ที่อาบน้้ายาวานิชเสร็จแล๎วเข๎าตู๎อบอีกครั้งหนึ่งเพื่ออบให๎วานิชแห๎งแข็งตัว
ด๎วยอุณหภูมิ 150 oC ตั้งเวลาในการอบประมาณ 1 ชั่วโมง
6.13 เมื่ อ ได๎ เ วลาอบตามก้า หนดแล๎ ว ให๎ เ ปิ ด พัด ลมระบายความร๎ อนภายในตู๎อ บเพื่ อ ให๎ โ ครง
สเตเตอร์เย็นจากนั้นให๎น้าออกมาจากตู๎อบแล๎วใช๎ในเลื่อยขูดเศษน้้ายาวานิ ชที่ติดภายใน บริเวณผิวหน๎าของ
แกนเหล็กออกซึ่งอาจจะท้าให๎โรเตอร์หมุนฝืดได๎
6.14 ประกอบสํวนตําง ๆ ของมอเตอร์เข๎าในต้าแหนํงเดิมอีกครั้งหนึ่ง ให๎พร๎อมที่จะน้าไปใช๎งาน
หรืออาจมีการทดสอบใหมํอีกครั้งหนึ่งก็ได๎เพื่อให๎เกิดความมั่นใจ
7. คาถาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. สรุปและวิจารณ์ผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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9. การประเมินผล
รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. กระบวนการ 1. การใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ 5 = รํวมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได๎ถูกต๎องไมํ
ปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ผิดพลาดและใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ได๎อยํางเหมาะสม
3. ปฏิบัติงานถูกต๎องไมํ
และเกิดความปลอดภัย
ผิดพลาด
4 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได๎ถูกต๎องไมํผิดพลาดและใช๎
4. ความรํวมมือกันขณะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ได๎อยํางเหมาะสม
ปฏิบัติงาน
3 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์
เหมาะสมกับงาน
2 = ใช๎งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได๎เหมาะสมกับงาน
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร๎อมส้าหรับปฏิบัติงาน
2. ผลการ
ปฏิบัติงาน

1.1 สามารถประกอบสํวน
ตํางๆ ของมอเตอร์ 1 เฟสได๎
อยํางถูกต๎อง
1.2 สามารถทดสอบการ
กราวด์ และวัดคําความ
ต๎านทานของมอเตอร์ 1 เฟส
ได๎ หลังจากการประกอบ
มอเตอร์เสร็จแล๎ว
1.3 สามารถทดสอบกระแส
ของมอเตอร์ 1 เฟสได๎
1.4 สามารถทดสอบความเร็ว
รอบของมอเตอร์ 1 เฟสได๎
3. กิจนิสัยในการ 1. ความรํวมมือกันขณะ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานด๎วยความ
ปลอดภัย
3. ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
4. เก็บเครื่องมือหลังเลิก
ปฏิบัติงาน

5 = ทดสอบการกราวด์ และไมํมีไฟฟ้ารั่วไหลลงโครง
มอเตอร์ มีกระแสและความเร็วรอบตรงตามพิกัด
ของมอเตอร์ หลังจากการประกอบมอเตอร์เสร็จแล๎ว
4 = ทดสอบการกราวด์ และไมํมีไฟฟ้ารั่วไหลลงโครง
มอเตอร์ มีกระแสตรงตามพิกัดของมอเตอร์ หลังจาก
การประกอบมอเตอร์เสร็จแล๎ว
2 = ทดสอบการกราวด์ และไมํมีไฟฟ้ารั่วไหลลงโครง
มอเตอร์ หลังจากการประกอบมอเตอร์เสร็จแล๎ว
1 = ประกอบสํวนตํางๆ ของมอเตอร์ ได๎อยํางถูกต๎อง

5= รํวมมือกันปฏิบัติงาน ด๎วยความปลอดภัย เสร็จ
งานทันเวลา และชํวยกันเก็บเครื่องมือและท้าความ
สะอาดเครื่องมือ
4 = รํวมมือกันปฏิบัติงาน ด๎วยความปลอดภัย เสร็จ
งานทันเวลา และชํวยกันเก็บเครื่องมือ
3 =รํวมมือกันปฏิบัติงาน ด๎วยความปลอดภัย เสร็จงาน
ทันเวลา
2 = รํวมมือกันปฏิบัติงาน ด๎วยความปลอดภัย
1 = รํวมมือกันปฏิบัติงาน
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แบบตรวจผลงาน
รหัส 20104-2008 วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
หนํวยที่ 5 ชื่อหนํวย การทดสอบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
วันที่............เดือน............................พ.ศ................ เวลา................น. ถึง เวลา................น.
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาชํางไฟฟ้า
ข้อที่
1
2
3

รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน
รวม
รวมทั้งหมด
(.............................................................)
ผู๎ประเมิน

10. เอกสารอ๎างอิง/เอกสารค๎นค๎าเพิ่มเติม
ณรงค์ ชอนตะวัน. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์ศูนย์สํงเสริมอาชีวะ, 2554
วันชัย นราเดช. หลักและวิธีการพันมอเตอร์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546.
ไชยชาญ หินเกิด. เครื่องกลไฟฟ้า 2 . กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์ ส.ส.ท., 2543
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ใบงานที่ 6

หน่วยที่ 6

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20104-2008 ชื่อวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

สอนครั้งที่ 10
เวลา 7 ชม.

ชื่องาน โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 สามารถถอดส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสได้
1.2 บันทึกข้อมูลจากแผ่นป้ายของมอเตอร์ลงในตารางข้อมูลมอเตอร์ได้
1.3 รื้อขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสได้อย่างถูกต้อง
1.4 สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สมรรถนะ
2.1 แสดงความรู้เกีย่ วกับการถอดส่วนประกอบและรื้อขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสตามขั้นตอน
2.2 ถอดส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ตามขั้นตอน
2.3 รื้อขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ตามขั้นตอน
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
3.1 มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 1 แรงม้า 4 ขั้วแม่เหล็ก 220/380 V 1
ตัว
3.2 ไขควงชุด (แบน, แฉก)
1
ชุด
3.3 ประแจปากตายหรือประแจบล็อก
1
ชุด
3.4 ค้อนพลาสติกหรือค้อนยาง
1
ตัว
3.5 เหล็กนาศูนย์หรือปากกาเคมี
1
อัน
3.6 คีมฟิต คีมตัด และคีมปากแหลมอย่างละ
1
ตัว
3.7 คัตเตอร์
1
อัน
3.8 สกัดหรือสิ่ว
1
ตัว
3.9 ใบเลื่อยตัดเหล็ก
1
ใบ
3.10 เหล็กทรงกลมหรือไม้เนื้อแข็งขนาดเล็กกว่าร่อง
1
อัน
3.11 ผ้าทาความสะอาด
1
ผืน
4. คาแนะนา
4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=NZvRUISNX9o
5. ข้อควรระวัง
5.1 การถอดส่วนประกอบของมอเตอร์สปลิตเฟส จะต้องกระทาด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ฝาปิด
แตก และสวิตช์แรงเหวี่ยงชารุด
5.2 การใช้สิ่วสกัดขดลวดของมอเตอร์ควรระวังไม่ให้เฉือนกับแกนเหล็กแผ่นบางๆที่สเตเตอร์ อาจ
เป็นสาเหตุทาให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง
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6. ลาดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน)
6.1 ก่อนที่จะทาการถอดส่วนประกอบและรื้อขดลวดมอเตอร์ให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ บนแผ่นป้าย
ของมอเตอร์ 3 เฟส ลงในตารางข้อมูลมอเตอร์ที่ 6.1
6.2 เตรียมเครื่องมือที่จะใช้ถอดส่วนประกอบและรื้อขดลวดมอเตอร์โดยนามาวางเรียงกันอย่าง
เป็นระเบียบให้สามารถหยิบใช้งานได้สะดวกขณะปฏิบัติงาน
6.3 ใช้ไขควงแฉกถอดน๊อตยึดกระบังลมด้านที่มีใบพัดลมระบายความร้อนออกหลังจากนี้ใช้เหล็ก
นาศูนย์หรือปากกาเคมีทาเครื่องหมายที่ฝาปิดกับโครงสเตเตอร์ของมอเตอร์ทั้งสองข้าง (หัวและท้าย) โดยให้ทา
เครื่องหมายต่างกัน เพื่อให้ง่ายในการประกอบชิ้นส่วนของมอเตอร์ภายหลัง ดังแสดงในรูปที่ 6.1

รูปที่ 6.1 การทาเครื่องหมายที่ฝาปิดกับโครงสเตเตอร์
6.4 ใช้ประแจปากตาย หรือประแจบล็อกขันน๊อตยึดฝาปิดทั้งสองข้างของมอเตอร์ออกทั้ง 8 ตัว
จากนั้นให้ใช้ไขควงแบนที่มีด้ามสาหรับตอกๆ เข้าไปที่บ่าของฝาปิดมอเตอร์ทั้งสองด้านโดยรอบเพื่อให้ฝาปิด
ขยับออกมา (การตอกควรใช้ค้อนตอกเบาๆ ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ฝาปิดแตก)
6.5 นาค้อนพลาสติกมาตอกเข้าที่เพลาของมอเตอร์ เพื่อให้ฝาปิดด้านที่มีใบพัดลมหลุดออกมา
จากนั้นให้ใช้มือประคองโรเตอร์และฝาปิดถอดออกมาจากตัวมอเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 6.2

รูปที่ 6.2 การใช้มือประคองถอดโรเตอร์และฝาปิด
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6.6 ใช้ด้ามค้อนกระทุ้งฝาปิดอีกด้านหนึ่งให้หลุดออก และใช้สังเกตการพันขดลวดที่สเตเตอร์ ของ
มอเตอร์ 3 เฟส มีลักษณะเป็นแบบชั้นเดียวหรือแบบสองชั้น แล้วให้บันทึกระยะพิตช์การลงขดลวด (เฟส A,
เฟส B และเฟส C) ของมอเตอร์ลงในตารางข้อมูลมอเตอร์ที่ 6.1
6.7 วางสเตเตอร์ของมอเตอร์ในแนวราบ แล้วใช้สิ่งสกัดขดลวดด้านที่อยู่ตรงข้ามกับใบพัดลม
สกัดโดยรอบสเตเตอร์จะทาให้ขดลวดทองแดงหลุดออก ข้อควรระวังขณะที่ใช้สิ่วสกัดอย่าให้เฉือนกันแกนเหล็ก
6.8 หงายมอเตอร์ด้านที่สกัดขดลวดตั้งขึ้น แล้วใช้ค้อนเหล็กพร้อมเหล็กทรงกลมตอกเข้าไปใน
ร่องทุกร่อง โดยให้ตอกอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ขดลวดหลุดออกจากร่องเป็นชุด
6.9 นับจานวนรอบของขดลวดในแต่ละคอยล์ สาหรับมอเตอร์ 3 เฟสจานวนรอบของขดลวดใน
แต่ละคอยล์จะเท่ากันทุกคอยล์ ให้ตรวจดูจานวนคอยล์ต่อกรุ๊ป จานวนกรุ๊ปของขดลวดทั้งหมด และระยะพิตช์
ของการพันขดลวดโดยให้บันทึกลงในตารางข้อมูลมอเตอร์ที่ 6.1 เช่นเดียวกัน
6.10 นาลวดทองแดงของมอเตอร์ที่ได้จาการรื้ อมาวัดขนาดเบอร์ลวดด้วยไมโครมิเตอร์หรือวาย
เกจ ซึ่งก่อนที่จะทาการวัดให้ใช้คัตเตอร์ขูดฉนวนอีนาเมลออกให้หมดก่อน เมื่อวัดค่าได้แล้วให้นาไปเทียบกับ
ตารางขดลวดทองแดงจะได้เบอร์ลวดตามต้องการ แล้วบันทึกลงในตารางข้อมูลอีกครั้ง
6.11 ใช้ใบเลื่อยขูดฉนวนรองร่องออกและให้ทาความสะอาดร่องของแกนเหล็ก
6.12 นาสเตเตอร์มอเตอร์ 3 เฟส และตารางข้อมูลมอเตอร์ส่งให้ครูผู้สอนตรวจและให้คะแนน
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ตารางที่ 6.1 ตารางข้อมูลมอเตอร์ 3 เฟส
ตารางข้อมูลมอเตอร์ 3 เฟส
Brand
H.P.
Cycle
Temp. Rise
No. of coils
Size Wire
Coil/Group
Slot.N
1 2 3
o.
Phase
A
Phase
B

R.P.M
Type
Model

Volts.
Frame
Serial No.

Amps.
style
Bearings

No. of Slots
Connection
No. of Turns
No.of Groups
No. of Poles
Picth of Coil
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
4 5 6 7 8 9
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

Phase
C
Rotati
Clockwise
on

Counter Clockwise
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9. การประเมินผล
รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. กระบวนการ 1. การใช้เครื่องมือ 5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ปฏิบัติงาน
อุปกรณ์
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
2. การปฏิบัติงานตาม
ปลอดภัย
ขั้นตอน
4 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ
3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
ผิดพลาด
3 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
4. ความร่วมมือกัน
กับงาน
ขณะปฏิบัติงาน
2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมสาหรับปฏิบัติงาน
2. ผลการ
1. ถอดส่วนประกอบ 5= ถอดส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส และบันทึก
ปฏิบัติงาน
ของมอเตอร์ไฟฟ้า 3
ข้อมูลจากแผ่นป้ายของมอเตอร์ลงในตารางข้อมูลได้ถูกต้อง
เฟสได้ถูกต้อง
4 = รื้อขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส และบันทึกข้อมูลจากแผ่น
2. บันทึกข้อมูลจาก
ป้ายของมอเตอร์ลงในตารางข้อมูลได้ถูกต้อง
แผ่นป้ายของ
3 = ถอดส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส และรื้อขดลวด
มอเตอร์ลงใน
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสได้
ตารางข้อมูล
2 = ถอดส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส
มอเตอร์ได้
1 = บันทึกข้อมูลจากแผ่นป้ายของมอเตอร์ลงในตารางข้อมูลได้
3. รื้อขดลวดมอเตอร์
ถูกต้อง
ไฟฟ้า 3 เฟสได้
อย่างถูกต้อง
4. สรุปผลการทดลอง
ได้ถูกต้อง
3. กิจนิสัยในการ 1. ความร่วมมือกัน 5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
ปฏิบัติงาน
ขณะปฏิบัติงาน
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและทาความ
2. ปฏิบัติงานด้วย
สะอาดเครื่องมือ
ความปลอดภัย
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
3. ปฏิบัติงานเสร็จ งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ
ทันเวลา
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา
4. เก็บเครื่องมือหลัง 2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย
เลิกปฏิบัติงาน
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน
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7. คาถาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. สรุปและวิจารณ์ผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แบบตรวจผลงาน
รหัส 20104-2008 วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
วันที่............เดือน............................พ.ศ................ เวลา................น. ถึง เวลา................น.
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ข้อที่
1
2
3

รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน
รวม
รวมทั้งหมด
(.............................................................)
ผู้ประเมิน

10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม
ไชยชาญ หินเกิด. เครื่องกลไฟฟ้า 2 . กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ ส.ส.ท., 2543
ณรงค์ ชอนตะวัน. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2554
ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล. เครื่องกลไฟฟ้า 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2533.
นภัทรวัจนเทพินทร์. ทฤษฎีเครื่องกลไฟฟ้า 2 : กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2544.
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ใบงานที่ 7

หน่วยที่ 7

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20104-2008 ชื่อวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

สอนครั้งที่ 11
เวลา 7 ชม.

ชื่องาน การทาฟอร์มคอยล์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 สามารถตัดกระดาษฉนวนรองร่องมอเตอร์ 3 เฟสได้
1.2 พับและม้วนกระดาษฉนวนใส่ในร่องของมอเตอร์ 3 เฟสได้
1.3 วัดระยะพิตช์แต่ละคอยล์ของขดลวดแต่ละเฟส เพื่อสร้างฟอร์มคอยล์ได้อย่างถูกวิธี
1.4 สามารถทาฟอร์มคอยล์และไม้ประกบได้ตามขนาดของระยะพิตช์ของขดลวดได้
1.5 สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สมรรถนะ
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทาฟอร์มคอยล์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
2.2 ตัดกระดาษฉนวนรองร่องมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ตามขั้นตอน
2.3 ทาฟอร์มคอยล์และไม้ประกบได้ตามชนิดของมอเตอร์
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
3.1 สเตเตอร์มอเตอร์ 3 เฟส 1 แรงม้า 4 ขั้วแม่เหล็ก
1
ตัว
3.2 กระดาษฉนวนสีน้าตาลหรือไมลาร์
1
แผ่น
3.3 ไม้อัดขนาด 4" 4" หนา 8 มม.
3
แผ่น
3.4 ไม้อัดขนาด 6" 6" หนา 3 มม.
4
แผ่น
3.5 ลวดทองแดงเบอร์ 23 SWG ขนาดความยาว
1
เมตร
3.6 กระดาษทรายขัดไม้เบอร์ 1
1
แผ่น
3.7 ไม้บรรทัด หรือ ฟุตเหล็ก
1
อัน
3.8 คัตเตอร์
1
อัน
3.9 เลื่อยตัดไม้
1
ปื้น
3.10 บุ้งหรือตะใบหยาบ
1
อัน
3.11 ปากกาจับชิ้นงาน
1
ตัว
3.12 ดินสอหรือปากกาดา
1
ด้าม
3.13 กรรไกร
1
อัน
3.14 สว่านและดอกสว่าน 10 มม.
1
ชุด
4. คาแนะนา
4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=aRjmYRsW204
5. ข้อควรระวัง
5.1 การใช้เครื่องมือที่มีคม เช่น คัตเตอร์ กรรไกร สิ่ว คีมตัด และเลื่อย ควรใช้อย่างถูกวิธี ไม่ให้
เป็นอันตรายต่อร่างกาย
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6. ลาดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน)
6.1 ขั้นตอนในการตัดกระดาษฉนวนรองร่องมอเตอร์
6.1.1 ใช้ไม้บรรทัดหรือฟุตเหล็กวัดความยาวของร่องแกนเหล็กโดยให้วัดออกมามีหน่วยเป็น
เซนติเมตร มีความยาวเท่ากับ …………….. เซนติเมตร
6.1.2 ใช้กระดาษทาต้นแบบเพื่อวัดความลึกของร่อง โดยให้ขอบกระดาษทั้งสองข้างอยู่ใน
ตาแหน่งของปากร่องพอดี และจะต้องรีดกระดาษให้แนบชิดกับผนังและก้นของร่องเช่นเดียวกัน ดังรูปที่ 7.1

รูปที่ 7.1 กระดาษต้นแบบรองร่อง
6.1.3 นากระดาษที่ใช้ทาต้นแบบมาคลี่ออกแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดความกว้างทั้งหมด มีค่า
เท่ากับ ...................... เซนติเมตร
6.1.4 นาความยาวจากข้อ 1.1 และความกว้างจากข้อ 1.3 มาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลง
ในกระดาษด้วยระยะ A และ B ดังแสดงในรูปที่ 7.2
B

A

รูปที่ 7.2 การลากเส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนกระดาษ
6.1.5 เมื่อได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้ว ให้ทาการเผื่อความยาวของด้าน B ออกไปข้างละ 0.8
เซนติเมตร เพื่อพับให้เป็นขอบทั้งสองข้าง ซึ่งเมื่อพับแล้วจะมีกระดาษฉนวนยื่นออกไปจากแกนเหล็กข้างละ
0.4 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 7.3
0.8

.

B

0.8

.

A

0.4

.

0.4

.

รูปที่ 7.3 แผ่นคลี่กระดาษรองร่อง
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6.1.6 นากระดาษที่ทาเป็นต้นแบบไปทาบลงบนกระดาษฉนวนรองร่องทาเครื่องหมายและ
ขีดเส้นด้วยปากกา หลังจากนั้นจึงใช้กรรไกรตัดกระดาษฉนวนให้ได้ตามจานวนเท่ากับจานวนร่องแกนเหล็ก
สเตเตอร์
6.1.7 นากระดาษฉนวนที่ได้จากการตัดมาพับเป็นขอบข้างละ 0.4 เซนติเมตร แล้วใช้เล็บมือ
รีดให้เรียบ พร้อมกับม้วนให้เป็นรูปร่อง สอดเข้าไปในร่องของแกนเหล็ก และใช้ไม้ไผ่รูปทรงกลมขนาดเล็กกว่า
ร่องช่วยรีดให้กระดาษฉนวนแนบไปตามความโค้งของร่อง ทาแบบนี้จนครบทุกร่องดังแสดงใน
รูปที่ 7.4

0.4

0.4

.

.

รูปที่ 7.4 การพับกระดาษฉนวนรองร่อง
6.1.8 เมื่อใส่กระดาษฉนวนรองร่องครบทุกร่องแล้ว ส่งให้ครูผู้สอนตรวจความเรียบร้อยและ
ให้คะแนน
6.2 ขั้นตอนในการทาฟอร์มคอยล์
6.2.1 จากตารางข้อมูลมอเตอร์ ขดลวดในแต่ละกรุ๊ปของมอเตอร์ 3 เฟส จะมีอยู่ 3 คอยล์ ซึ่ง
แต่ละคอยล์จะมีระยะพิตช์ที่เท่ากัน ดังนั้นการนาลวดทองแดงมาทาเป็นแบบของฟอร์มคอยล์ให้ใช้เพียงเส้น
เดียว โดยใช้ลวดทองแดงเบอร์ 23 SWG ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร
6.2.2 นาลวดทองแดงมาวางไว้ในร่องของแกนเหล็กตามระยะพิตช์ที่บันทึกไว้ในตารางข้อมูล
มอเตอร์ (ร่องที่ 1 ลงร่องที่ 7) จัดให้หัวของขดลวดมีความโค้งมนสวยงามทั้งบนและล่าง โดยให้มีระยะของหัว
คอยล์เท่ากับ 2 เซนติเมตร
6.2.3 จากนั้นนาลวดทองแดงมาวางทาบบนไม้อัดขนาดหนา 8 มม. ของแต่ละแผ่นแล้วใช้
ปากกาหรือดินสอทาเครื่องหมายให้ครบจานวนทั้ง 3 แผ่น และได้ขนาดที่เท่ากัน
6.2.4 ใช้เลื่อยตัดไม้อัดตามแนวเส้นที่ทาเครื่องหมายไว้ทั้ง 3 แผ่น หรืออาจจะใช้เลื่อยฉลุ (Jig
Saw) ตัดก็ได้ และใช้บุ้งหรือตะไบตกแต่งให้เรียบร้อย หลังจากนั้นจึงใช้ดอกสว่านขนาด 10 มม. เจาะตรงกลาง
สาหรับใส่เข้ากับแกนเครื่องพันขดลวด
6.2.5 ใช้ไม้อัดขนาดหนา 3 มม. ทาไม้ประกบหรือแผ่นกั้นฟอร์มคอยล์จานวน 4 แผ่น โดยให้
มีขนาดใหญ่กว่าฟอร์มคอยล์ด้านละ 1.5 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเจาะรูตรงกลางขนาด 10
มม. เช่นเดียวกันทั้ง 4 แผ่น ใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบไม่ให้มีเสี้ยนไม้ลงเหลือ หลังจากนั้นนาแผ่นประกบทั้ง
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4 แผ่นมาบากเป็นรูปตัววี (V) เพื่อเป็นทางผ่านของขดลวดทองแดงระหว่างคอยล์ โดยให้มีความลึกประมาณ 2
เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 7.5

รูปที่ 7.5 ฟอร์มคอยล์และไม้ประกบ
6.2.6 นาฟอร์มคอยล์และไม้ประกบที่ทาเสร็จแล้วส่งให้ครูผู้สอนตรวจและให้คะแนน
7. คาถาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. สรุปและวิจารณ์ผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. การประเมินผล
รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
1. กระบวนการ 1. การใช้เครื่องมือ
ปฏิบัติงาน
อุปกรณ์
2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน
3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด
4. ความร่วมมือกันขณะ
ปฏิบัติงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย
4 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน
2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมสาหรับปฏิบัติงาน
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รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
2. ผลการ
1. ตัดกระดาษฉนวนรอง 5= ตัดกระดาษฉนวนรองร่องมอเตอร์ 3 เฟส และพับและม้วน
ปฏิบัติงาน
ร่องมอเตอร์ 3 เฟสได้
กระดาษฉนวนใส่ในร่องของมอเตอร์ 3 เฟสได้
2. พับและม้วนกระดาษ 4 = พับและม้วนกระดาษฉนวนใส่ในร่องของมอเตอร์ 3 เฟส
ฉนวนใส่ในร่องของ
และวัดระยะพิตช์แต่ละคอยล์ของขดลวดได้
มอเตอร์ 3 เฟสได้ 2 = ตัดกระดาษฉนวนรองร่องมอเตอร์ 3 เฟสได้
3. วัดระยะพิตช์แต่ละ 1 = วัดระยะพิตช์แต่ละคอยล์ของขดลวดแต่ละเฟส เพื่อสร้าง
คอยล์ของขดลวดแต่ ฟอร์มคอยล์ได้
ละเฟส เพื่อสร้าง
ฟอร์มคอยล์ได้
4. สามารถใช้เครื่องมือ
ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
3. กิจนิสัยในการ 1. ความร่วมมือกันขณะ 5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและทาความ
2. ปฏิบัติงานด้วยความ สะอาดเครื่องมือ
ปลอดภัย
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
3. ปฏิบัติงานเสร็จ
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ
ทันเวลา
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา
4. เก็บเครื่องมือหลังเลิก 2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน
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แบบตรวจผลงาน
รหัส 20104-2008 วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
หน่วยที่ 7 ชื่อหน่วย การทาฟอร์มคอยล์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
วันที่............เดือน............................พ.ศ................ เวลา................น. ถึง เวลา................น.
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ข้อที่
1
2
3

รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน
รวม
รวมทั้งหมด
(.............................................................)
ผู้ประเมิน

10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม
ณรงค์ ชอนตะวัน. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2554
วันชัย นราเดช. หลักและวิธีการพันมอเตอร์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546.
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ใบงานที่ 8

หน่วยที่ 8

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20104-2008 ชื่อวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

สอนครั้งที่ 12-14
เวลา 21 ชม.

ชื่องาน การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 สามารถใช้เครื่องพันขดลวดได้อย่างถูกต้อง
1.2 พันขดลวดบนฟอร์มคอยล์ได้อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถลงขดลวดในร่องของมอเตอร์ 3 เฟส ได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยและสวยงาม
1.4 สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สมรรถนะ
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
2.2 พันขดลวดบนฟอร์มคอยล์ ตามขั้นตอน
2.3 ลงขดลวดในร่องของมอเตอร์ ตามขั้นตอน
3. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
3.1 สเตเตอร์มอเตอร์ 3 เฟส 1 แรงม้า 4 ขั้วแม่เหล็ก
3.2 กระดาษฉนวนสีน้าตาลหรือไมลาร์
3.3 ลวดทองแดงเบอร์ 25 SWG
3.4 เชือกฝ้าย
3.5 ฟอร์มคอลย์และไม้ประกบ
3.6 อุปกรณ์ช่วยลงขดลวด
3.7 กรรไกร และคัตเตอร์อย่างละ
3.8 ปากกาหรือดินสอ
3.9 คีมฟิต คีมตัด และคีมปากแหลมอย่างละ
3.10 เครื่องพันขดลวดแบบมือหมุน

1
1
1.5
3
1
1
1
1
1
1

ตัว
แผ่น
ก.ก.
เมตร
ชุด
อัน
อัน
ด้าม
ตัว
เครื่อง

4. คาแนะนา
4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=pHxwqXxLB-g&t=74s
5. ข้อควรระวัง
5.1 ก่อนพันขดลวดลงบนฟอร์มคอยล์ จะต้องตั้งเข็มของเครื่องพันขดลวดอยู่ในต้าแหน่งศูนย์
เสมอซึ่งเป็นการเริ่มต้นการพันขดลวด ส้าหรับการพันที่ต่อเนื่องของคอยล์ที่ 2 และ 3 อาจนับจ้านวนรอบ
รวมต่อๆไปก็ได้
5.2 การน้ าขดลวดทองแดงออกจากฟอร์มคอยล์ จะต้องคลี่ ด้ว ยความระมัดระวังไม่ให้ขดลวด
กระจายออกและใช้เชือกมัดขดลวดเป็นแบบกระตุกได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดึงออกภายหลัง
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6. ลาดับขั้นตอนการทางาน
6.1 การพันขดลวดบนฟอร์มคอยล์
6.11 เตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ส้าหรับใช้ในการพันขดลวด ซึ่งประกอบด้วย เครื่องพัน
ขดลวด ฟอร์มคอยล์ ไม้ประกบ คีมตัด เชือกฝ้ายและขดลวดทองแดง พร้อมกับน้าซีแคลมป์ยึดเครื่องพัน
ขดลวดเข้ากับโต๊ะท้างานและให้สามารถพันขดลวดบนฟอร์มคอยล์ได้สะดวก
6.12 น้ าฟอร์ มคอยล์ และแผ่ นประกบใส่ เข้า ที่แกนของเครื่องพัน ขดลวดตามล้ าดับ จัดแผ่ น
ประกบให้ร่องบ่ารูปตัววีตรงกัน แล้วขันน๊อตให้แน่นเพื่อยึดแผ่นประกบและฟอร์มคอยล์ทั้ง 3 แผ่น และให้ท้า
การปรับตั้งเข็มของเครื่องพันขดลวดอยู่ในต้าแหน่งศูนย์
6.13 น้าม้วนลวดทองแดงมาวางไว้ใต้เครื่องพันขดลวด ให้อยู่แนวเดียวกับฟอร์มคอยล์
6.14 เริ่มพันขดลวดทองแดงจากฟอร์มคอยล์ที่อยู่ด้านนอกก่อน ถัดมาเป็นคอยล์กลางและคอยล์
ในสุดตามล้าดับ จ้านวนรอบของการพันขดลวดในแต่ละคอลย์ ดูจากตารางข้อมูลมอเตอร์และจะต้องเผื่อปลาย
สายของขดลวดทองแดงในแต่ละกรุ๊ปไว้ประมาณ 6 นิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 8.1

รูปที่ 8.1 การพันขดลวดทองแดงบนฟอร์มคอยล์
6.15 เมื่อพันขดลวดทองแดงบนฟอร์มคอยล์เสร็จแล้ว ให้ขันน๊อตยึดฟอร์มคอยล์ออกจากแกน
เครื่องพันขดลวด ระวังอย่าให้ขดลวดทองแดงคลี่ออก จากนั้นให้ถอดขดลวดทองแดงออกจากฟอร์มคอยล์แล้ว
ใช้เชือกมัดทีละคอยล์จนครบทั้ง 3 คอยล์หรืออาจจะใช้เทปรัด
6.16 ด้าเนินการตามขั้นตอนที่ 1.4 และ 1.5 โดยท้าการพันขดลวดให้ครบทั้งหมด 12 กรุ๊ป (เฟส
ละ 4 กรุ๊ป)
6.2 การลงขดลวดในร่องของมอเตอร์
6.11 เตรียมเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงขดลวดในร่องของมอเตอร์ ประกอบด้วย
อุปกรณ์ช่วยลงขดลวด กระดาษฉนวนรองปากร่อง กระดาษฉนวนปิดปากร่อง และฉนวนรองระหว่างชั้นของ
ขดลวด
6.12 ตัดกระดาษฉนวนรองระหว่างชั้นของขดลวด และส้าหรับปิดปากร่อง โดยใช้กรรไกรหรือคัต
เตอร์ตัดให้มีความยาวเท่ากับความยาวของกระดาษรองร่องนั่นเอง ส่วนความกว้างให้มีระยะประมาณ 1.5
เซนติเมตร ตามจ้านวนของร่องที่มีอยู่ มีลักษณะดังแสดงในรูปที่
6.13 ก่อนน้าขดลวดลงในร่องนั้นจะต้องเอากระดาษฉนวนหรือไมลาร์รองปากร่องทั้งสองข้าง
เพื่อป้องกันขดลวดทองแดงขูดกับปากของร่อง ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้เกิดการลัดวงจรระหว่างรอบของขดลวด จึง
ต้องควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
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6.14 น้าขดลวดแต่ละกรุ๊ปลงในร่องของสเตเตอร์โดยกรลงทีละด้านของแต่ละคอยล์จนครบทั้ง 3
คอยล์ ทิศทางของการวนขดลวดของทั้ง 3 คอยล์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน จะท้าให้เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นไม่
หักล้างกัน
6.15 เมื่อลงขดลวดกรุ๊ ป แรกเสร็จแล้ ว ให้ ตกแต่งหัว ของขดลวดทั้งสองข้างให้ ส วยงามและใช้
นิ้วหัวแม่มือกดหัวของขดลวดให้อยู่กึ่งกลางในแนวรัศมีโค้งของแกนเหล็ก หลังจากนั้นให้ลงขดลวดกรุ๊ปต่อไป
จนครบทั้ง 12 กรุ๊ป ดังแสดงในรูปที่ 8.2

รูปที่ 8.2 การลงขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส
6.16 เพื่อให้ได้การพันขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส แบบสองชั้นและซ้อนเกล็ดกันอย่างสวยงามดังนั้น
ก่อนที่จะลงขดลวดกรุ๊ปที่ 11 และ 12 จะต้องยกขดลวด กรุ๊ปที่ 1 และ 2 ขึ้นมาจากร่องก่อน แล้วจึงลงขดลวด
กรุ๊ปที่ 11 และ 12 ลงไป เมื่อเสร็จแล้วให้น้าขดลวดกรุ๊ปที่ 1 และ 2 ลงทับเข้าไปในร่องเดิมทันที
6.17 ตกแต่งขดลวดให้สวยงามด้วยค้อนยาง และท้าเครื่องหมายที่ปลายสายของขดลวดทั้ง 3
เฟส ส่งให้ครูผู้สอนตรวจและให้คะแนน
7. คาถาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. สรุปและวิจารณ์ผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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9. การประเมินผล
รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. กระบวนการ 1. การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่
ปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
และเกิดความปลอดภัย
ผิดพลาด
4 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้
4. ความร่วมมือกันขณะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
ปฏิบัติงาน
3 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
เหมาะสมกับงาน
2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส้าหรับปฏิบัติงาน
2. ผลการ
1. พันขดลวดบนฟอร์ม 5 = เลือกใช้ขนาดขดลวดทองแดงได้อย่างถูกต้อง
ปฏิบัติงาน
คอยล์ได้อย่างถูกต้อง
เรียงล้าดับฟอร์มคอยล์ พร้อมกับพันขดลวดทองแดง
2. ลงขดลวดในร่องของ
ได้ตรงตามจ้านวนรอบที่ก้าหนดไว้ ลงลวดทองแดงใน
มอเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
ร่องสล๊อตได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัยและมีความ 3 = เลือกใช้ขนาดขดลวดทองแดงได้อย่างถูกต้อง
สวยงาม
เรียงล้าดับฟอร์มคอยล์ได้อย่างถูกต้อง และพันขด
3. สามารถใช้เครื่องมือได้
ลวดทองแดงได้ตรงตามจ้านวนรอบที่ก้าหนดไว้
อย่างถูกวิธี และเกิด 2 = เลือกใช้ขนาดขดลวดทองแดงได้อย่างถูกต้อง
ความปลอดภัยในการ
เรียงล้าดับฟอร์มคอยล์ได้อย่างถูกต้อง
ปฏิบัติงาน
1 = เลือกใช้ขนาดขดลวดทองแดงได้อย่างถูกต้อง
3. กิจนิสัยในการ 1. ความร่วมมือกันขณะ
5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท้าความ
2. ปฏิบัติงานด้วยความ
สะอาดเครื่องมือ
ปลอดภัย
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
3. ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ
4. เก็บเครื่องมือหลังเลิก
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงาน
ปฏิบัติงาน
ทันเวลา
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน
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แบบตรวจผลงาน
รหัส 20104-2008 วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
วันที่............เดือน............................พ.ศ................ เวลา................น. ถึง เวลา................น.
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ข้อที่
1
2
3

รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน
รวม
รวมทั้งหมด
(.............................................................)
ผู้ประเมิน

10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม
ณรงค์ ชอนตะวัน. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2554
วันชัย นราเดช. หลักและวิธีการพันมอเตอร์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546.
สมเกียรติ พึ่งอาตม์. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เล่ม 2 ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษร
ประเสริฐ, 2519.
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ใบงานที่ 9

หน่วยที่ 9

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20104-2008 ชื่อวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

สอนครั้งที่ 15-16
เวลา 14 ชม.

ชื่องาน การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ต่อวงจรขดลวดเฟส A, B และC ของมอเตอร์ 3 เฟสได้อย่างถูกต้อง
1.2 สามารถบัดกรีจุดต่อของขดลวดระหว่างกรุ๊ป (โพล) และบัดกรีขั้วต่อสายขดลวดแต่ละเฟสของ
มอเตอร์ได้
1.3 ทดสอบการกราวด์ขดลวดแต่ละเฟสของมอเตอร์ได้
1.4 ทดสอบความเป็นขั้วแม่เหล็กขดลวดแต่ละเฟสของมอเตอร์ได้
1.5 สามารถมัดขดลวดด้วยเชือกได้อย่างถูกวิธีและมีความแข็งแรง
1.6 สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สมรรถนะ
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
2.2 ต่อวงจรขดรันและขดสตาร์ทของมอเตอร์ 3 เฟสตามขั้นตอน
2.3 ตรวจสอบกราวด์ของขดรันและขดสตาร์ท ตามขั้นตอน
2.4 ปฏิบัติมัดขดลวดด้วยเชือก ตามขั้นตอน
3. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ
3.1 ตะกั่วบัดกรี
1
ม้วน
3.2 ปลอกสายไฟขนาด 2 มม. และ 3 มม. อย่างละ
1
เส้น
3.3 สายไฟ VSF ขนาด 1.5 ตร.มม.
3
เมตร
3.4 หางปลาหัวกลม ขนาด 1.5 มม.
6
ตัว
3.5 กระดาษฉนวนกั้นหัวขดลวด
1
แผ่น
3.6 เชือกฝ้าย ขนาด 1.5 มม.
1
ขด
3.7 ไม้ไผ่ปิดปากร่อง
1
ท่อน
3.8 คัตเตอร์หรือกรรไกร
1
อัน
3.9 คีมฟิต คีมตัดและคีมปากแหลมอย่างละ
1
ตัว
3.10 เมกเกอร์
1
เครื่อง
3.11 เข็มทิศ
1
อัน
3.12 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 50 แอมแปร์-ชั่วโมง
1
ลูก
4. คาแนะนา
4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต
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5. ข้อควรระวัง
5.1 การบัดกรีรอยต่อของลวดทองแดง และรอยต่อของสายไฟจะต้องมีกระดาษฉนวนรองด้วยทุกครั้ง
เพราะอาจทาให้ตะกั่วหยดใส่ขดลวดทองแดง
5.2 การใช้เมกเกอร์วัดการกราวด์ของมอเตอร์ ขั้วลบที่เป็นปากคีบจะต้องสัมผัสกับโครงที่ เป็นโลหะ
ปราศจากสีที่เป็นฉนวนขวางกั้น และควรระวังแรงดันไฟฟ้าสูงจากเมกเกอร์ถูกร่างกาย
5.3 การใช้มัลติมิเตอร์วัดความต้านทานขดลวดของมอเตอร์ จะต้องปรับตั้งเข็มของมิเตอร์ใหอยู่ใน
ตาแหน่งศูนย์ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ค่าที่วัดได้มีความเที่ยงตรง แม่นยา
6. ลาดับขั้นตอนการทางาน
6.1 ตรวจสอบการกาหนดต้นสายและปลายสายของขดลวดแต่ละกรุ๊ปแต่ละเฟสว่าถูกต้องหรือไม่ ดู
จากไดอะแกรมการพันขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส ดังแสดงในรูปที่ 9.1
A1

1

A1

2

3

4

B1

5

6

B1

7

C1

8

C1

A2

B2

C2

A3

B3

C3

A4

B4

C4

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1

A1'

A2

B1' B2

C1' C2

A2' A3

B2'

B3

C2' C3

A3'

A4

B3' B4

C3' C4

A4'

2

3

B4'

4

5

6

7

C4'

L1

L2
Star Connection

L3

รูปที่ 9.1 ไดอะแกรมการพันขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส
6.2 เพื่ อ ให้ ง่ า ยส าหรั บ การต่ อ ขดลวดระหว่ า งกรุ๊ ป แต่ ล ะเฟสของมอเตอร์ อาจสั ง เกตได้ จ าก
บล็อกไดอะแกรม ดังแสดงในรูปที่ 9.2
U1

A

V1

B

W1

C

A1

A1' A2
B1

A2' A3

B1' B2

C1

C1' C2

A3' A4

B2' B3

C2' C3

A4'

B3' B4

U2
B4'

C3' C4

V2
C4'

W2

รูปที่ 9.2 บล็อกไดอะแกรมการต่อขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส
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6.3 พิจารณาจากรูปที่ 9.1 และรูปที่ 9.2 การต่อขดลวดระหว่างกรุ๊ปในแต่ละเฟสของมอเตอร์ เป็น
การนาเอาปลายของขดลวดต่อเข้ากับปลายของขดลวด และการนาเอาต้นของขดลวดต่อเข้ากับต้นของขดลวด
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับมอเตอร์สปลิตเฟส
6.4 ก่อนที่จะทาการต่อขดลวดระหว่างโพล ให้ตัดปลายขดลวดเผื่อไว้สาหรับการตีเกลียว และให้
ใช้คัตเตอร์ขูดฉนวนอีนาเมลที่ปลายขดลวดออกยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร แล้วใส่ปลอกสายไฟขนาด 2 มม.
ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร สวมเข้าที่ปลายของขดลวดก่อนทาการตีเกลียวหางเปีย เมื่อเสร็จแล้วให้บัดกรีด้วย
ตะกั่วที่รอยต่ออย่างแน่นหนา แล้วเลื่อนปลอกสายไฟมาปิดทับเหมือนกับในรูปที่
ส่ ว นรอยต่ อระหว่ า ง
กรุ๊ปอื่น ๆ ให้ทาลักษณะเช่นเดียวกันและต่อให้จนครบทั้ง 3 เฟส
6.5 เมื่อต่อขดลวดระหว่างกรุ๊ปเสร็จแล้ว จะมีปลายขดลวดเหลือออกมาทั้งหมด 6 เส้น เป็นของเฟส
A จานวน 2 เส้น, เฟส B จานวน 2 เส้น และเฟส C จานวน 2 เส้น หลังจากนั้นให้นาเอาสายไฟ VSF เบอร์
1.5 ตร.มม. ยาวเส้นละ 30 เซนติเมตร ต่อเข้ากับต้นและปลายของขดลวดแต่ละเฟส โดยการปอกปลายสายไฟ
และขูดฉนวนขดลวดทองแดงออก ใส่ปลอกสายไฟขนาด 3 มม. ยาว 4 เซนติเมตร แล้วพันขดลวดทองแดงให้
เป็นเกลียวรอบตัวนาของสายไฟ เสร็จแล้วให้บัดกรีด้วยตะกั่วและเลื่อนปลอกสายไฟมาทับรอยบัดกรี เสร็จแล้ว
ให้ทาเครื่องหมายตัวอักษรที่ต้นและปลายของเฟส A, B และC ตามลาดับ ซึ่งขดลวดเฟส A ให้กาหนดเป็นต้น
U1ปลาย U2เฟส B ให้กาหนดเป็นต้น V1ปลาย V2และเฟสC ให้กาหนดเป็นต้น W1ปลาย W2เป็นต้น
6.6 จัดรอยต่อปลอกสายไฟให้อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมและสวยงาม จากนั้นให้นากระดาษฉนวนมา
รองที่หัวและท้ายของขดลวดเพื่อกั้นระหว่างเฟสของขดลวดมอเตอร์ จานวนด้านละ 13 แผ่น เพื่อไม่ให้ถึงกัน
ดังแสดงในรูปที่ 9.3

รูปที่ 9.3 การกั้นกระดาษฉนวนระหว่างเฟส
6.7 ใช้เข็มทิศตรวจสอบขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์ โดยการป้อนไฟฟ้ากระแสตรง จากแบตเตอร์รี่ 12
โวลต์ให้กับขดลวดแต่ละเฟสของมอเตอร์ (ทาทีละเฟส) แล้วใช้เข็มทิศแกว่งภายในโครงของมอเตอร์ถ้าการต่อ
ขดลวดของมอเตอร์ถูกต้อง เข็มทิศจะแสดงขั้ว N-S-N-S เรียงกันตามลาดับ

รูปที่ 9.4 ใช้เข็มทิศตรวจสอบขั้วแม่เหล็ก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

51
6.8 ใช้เมกเกอร์ตรวจสอบการกราวด์ขดลวดของมอเตอร์ทั้ง 3 เฟส โดยการวัดที่ต้นหรือปลายของ
ขดลวดเทียบกับโครงของมอเตอร์ ซึ่งเฟส A มีความต้านทานเท่ากับ …………..MΩเฟสBมีความต้านทาน
เท่ากับ................MΩและเฟส C มีความต้านทานเท่ากับ ...................MΩ

รูปที9่ .5 ใช้เมกเกอร์ตรวจสอบการกราวด์มอเตอร์
6.9 ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานขดลวดมอเตอร์ทั้ง 3 เฟส เช่นเดียวกัน โดยการวัดระหว่างต้น
ขดลวดกับปลายขดลวด ซึ่งเฟส A มีความต้านทานเท่ากับ ……………Ω เฟส B มีความต้านทานเท่ากับ
................ Ωและเฟส Cมีความต้านทานเท่ากับ ……………..Ω

รูปที่ 9.6 ใช้มัลติมิเตอร์วัดความต้านทานขอลวดมอเตอร์
6.10 นาเชือกฝ้ายมามัดขดลวดทั้งสองด้าน โดยใช้เชือกมีความยาวประมาณ 3 เมตร ทบกันเป็น 2
เส้น ใช้ลวดทองแดงพับตีเกลียวทาคล้ายลักษณะเข็ม สอดเชือกเข้าไประหว่างร่อง หรือระหว่างขดลวดทองแดง
แล้วทาการมัดให้แน่นระหว่างการมัดให้จัดรูปทรงของขดลวดไปด้วย และให้ขดลวดแต่ละเฟสอยู่ระหว่างแนว
ความโค้งของสเตเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 9.7

รูปที่ 9.7 การมัดเชือกขดลวดมอเตอร์
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6.11 เมื่อมัดเชือกเสร็จแล้ว ให้นาเอาไม้ไผ่แห้ง เลือกเอาส่วนที่เป็นเปลือกไม้มาเหลาให้มีขนาดพอดี
เพื่อปิดปากร่อง ป้องกันไม่ให้ขดลวดหลุดออกมาขณะที่มอเตอร์ทางาน
6.12 นาปลายสายของขดลวดมอเตอร์ทั้ง 3 เฟสสอดเข้าที่กล่องต่อสายมอเตอร์ ตามเครื่องหมายของ
ตัวอักษรที่กาหนดทั้ง 6 เส้น(U1,V1,W1,U2,V2,W2)
7. คาถาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. สรุปและวิจารณ์ผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. การประเมินผล
รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. กระบวนการ 1. การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่
ปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
และเกิดความปลอดภัย
ผิดพลาด
4 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้
4. ความร่วมมือกันขณะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
ปฏิบัติงาน
3 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
เหมาะสมกับงาน
2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน
2. ผลการ
ปฏิบัติงาน

1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมสาหรับปฏิบัติงาน
1 สามารถบัดกรีจุดต่อวงจร 5 = จับคู่วงจรขดรันและขดสตาร์ทได้อย่างถูกต้อง
ขดรันและขดสตาร์ทของ
และบัดกรีจุดต่อวงจรขดรันและขดสตาร์ทของ
มอเตอร์ - เฟสได้อย่าง
มอเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง และใช้ โอห์มมิเตอร์ทดสอบ
ถูกต้อง
การกราวด์ของขดรันและขดสตาร์ทได้ พร้อมทั้งมัด
2 ทดสอบการกราวด์ของ
ขดลวดด้วยเชือกได้อย่างถูกวิธีและแข็งแรง
ขดรันและขดสตาร์ทได้
3 = จับคู่วงจรขดรันและขดสตาร์ทได้อย่างถูกต้อง
3 สามารถมัดขดลวดด้วย
และบัดกรีจุดต่อวงจรขดรันและขดสตาร์ทของ
เชือกได้อย่างถูกวิธีและ
มอเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง และใช้ โอห์มมิเตอร์ทดสอบ
แข็งแรง
การกราวด์ของขดรันและขดสตาร์ทได้
2 = จับคู่วงจรขดรันและขดสตาร์ทได้อย่างถูกต้อง
และบัดกรีจุดต่อวงจรขดรันและขดสตาร์ทของ
มอเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง
1 = จับคู่วงจรขดรันและขดสตาร์ทได้อย่างถูกต้อง
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รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
3. กิจนิสัยในการ 1. ความร่วมมือกันขณะ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัย
3. ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
4. เก็บเครื่องมือหลังเลิก
ปฏิบัติงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและทาความ
สะอาดเครื่องมือ
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงาน
ทันเวลา
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน

แบบตรวจผลงาน
รหัส 20104-2008 วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
หน่วยที่ 9 ชื่อหน่วย การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
วันที่............เดือน............................พ.ศ................ เวลา................น. ถึง เวลา................น.
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ข้อที่
1
2
3

รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน
รวม
รวมทั้งหมด
(.............................................................)
ผู้ประเมิน

10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม
ณรงค์ ชอนตะวัน. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2554
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ใบงานที่ 10

หน่วยที่ 10

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20104-2008 ชื่อวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

สอนครั้งที่ 17-18
เวลา 14 ชม.

ชื่องาน การทดสอบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 สามารถประกอบสํวนตํางๆ ของมอเตอร์ 3 เฟสได๎อยํางถูกต๎อง
1.2 ทดสอบการกราวด์ และวัดคําความต๎านทานของมอเตอร์ 3 เฟสได๎หลังจากประกอบมอเตอร์เสร็จ
1.3 ทดสอบกระแสของมอเตอร์ 3 เฟสอํานและบันทึกคําได๎
1.4 ทดสอบความเร็วรอบของมอเตอร์ 3 เฟสอํานและบันทึกคําได๎
1.5 สามารถใช๎ตู๎อบและอาบน้้ายาวานิชมอเตอร์ 3 เฟสได๎อยํางถูกวิธี
1.6 สามารถใช๎เครื่องมือได๎อยํางถูกต๎องและเกิดความปลอดภัยในการท้างาน
2. สมรรถนะ
2.1 แสดงความรู๎เกี่ยวกับขั้นตอนการทดสอบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
2.2 ทดสอบความเร็วรอบมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ด๎วยอุปกรณ์วัดความเร็วรอบ
2.3 อาบน้้ายาวานิชและอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ตามขั้นตอน
3. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
3.1 สเตเตอร์และสํวนประกอบมอเตอร์ 3 เฟส
1
ชุด
3.2 น้้ายาวานิช
1
กระป๋อง
3.3 สายตัวน้าตํอวงจร
3
เส๎น
3.4 เทปพันสายไฟ
1
ม๎วน
3.5 โต๏ะทดลองมอเตอร์ 220/380 โวลต์ 50Hz พร๎อมอุปกรณ์ป้องกัน
1
ชุด
3.6 คัตเตอร์และใบเลื่อยอยํางละ
1
อัน
3.7 ค๎อนยางหรือค๎อนพลาสติก
1
ตัว
3.8 ไขควงชุด
1
ชุด
3.9 ประแจปากตายหรือประแจบล็อก
1
ชุด
3.10 มัลติมิเตอร์
1
เครื่อง
3.11 เมกเกอร์
1
เครื่อง
3.12 แคลมป์มิเตอร์
1
เครื่อง
3.13 เครื่องวัดความเร็วรอบ
1
เครื่อง
3.14 ตู๎อบมอเตอร์
1
ตู๎
3.15 คีมฟิต คีมตัด และคีมปากแหลมอยํางละ
1
ตัว
4. คาแนะนา
4.1 สืบค๎นจากอินเตอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=tCEPy3UBANs
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5. ข้อควรระวัง
5.1 การถอดสํวนประกอบของมอเตอร์สปลิตเฟส จะต๎องกระท้าด๎วยความระมัดระวัง ไมํให๎ฝาปิด
แตก และสวิตช์แรงเหวี่ยงช้ารุด
5.2 การใช๎สิ่วสกัดขดลวดของมอเตอร์ควรระวังไมํให๎เฉือนกับแกนเหล็กแผํนบางๆที่สเตเตอร์อาจเป็น
สาเหตุท้าให๎ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง
6. ลาดับขั้นตอนการทางาน
6.1 น้าโรเตอร์พร๎อมกับฝาปิดสวมเข๎าไปในโครงของมอเตอร์จะต๎องระมัดระวังไมํให๎โรเตอร์เสียดสีกับ
ขดลวดที่สเตเตอร์ หลังจากนั้นให๎น้าฝาปิดที่เหลืออีกด๎านหนึ่งสวมเข๎าไปในแกนเพลาประกอบเข๎ากับโครงของ
มอเตอร์เชํนเดียวกัน โดยให๎ฝาปิดกับโครงสเตเตอร์ที่ท้า เครื่องหมายไว๎ตรงกันทั้งสองข๎างแล๎วใช๎ค๎อนพลาสติก
เคาะเบาๆ เพื่อให๎ฝาปิดลงบนบําของสเตเตอร์พอดี
6.2 ใสํน๏อตยึดฝาปิดทั้งสองข๎างโดยใช๎ประแจปากตายหรือประแจบล็อกขันให๎แนํน ทดลองใช๎มือหมุน
โรเตอร์ และให๎หมุนได๎อยํางอิสระปราศจากการเสียดสี
6.3 เมื่อประกอบเสร็จแล๎วให๎ท้าการทดสอบการกราวด์และวัดคําความต๎านทานของลวดเฟส A, เฟส
B และเฟส C อีกครั้งหนึ่งโดยทดสอบลักษณะเดียวกันกับในใบงานที่ 9 ถ๎าได๎คําที่เหมือนเดิมแสดงวําใช๎ได๎
6.4 น้าเอาปลายของขดลวดแตํละเฟส (U2, V2, W2) ตํอเข๎าด๎วยกันเป็นแบบสตาร์ (Y) ใช๎เทปพัน
สายไฟให๎เรียบร๎อย แล๎วน้าเอาต๎นของขดลวดแตํละเฟส (U1, V1, W1) ตํอเข๎ากับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต์
50 เฮิรตซ์ที่โต๏ะทดลอง ข๎อควรระวังเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงโครงของมอเตอร์จะต๎องตํอสายตัวน้าเชื่อม
ระหวํางโครงกับสายดิน(Ground)ด๎วย
6.5 เปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ จํายไฟให๎กับมอเตอร์ วัดกระแสของมอเตอร์โดยใช๎แคลมป์มิเตอร์คีบ
สายไฟทีละเส๎นที่จํายเข๎ามอเตอร์อํานและบันทึกคํากระแสของมอเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 10.1

รูปที่ 10.1 การทดสอบกระแสมอเตอร์
กระแสเฟส A = …………………………………………. แอมแปร์
กระแสเฟส B = …………………………………………. แอมแปร์
กระแสเฟส C = …………………………………………. แอมแปร์
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6.6 ทดสอบวัดความเร็วรอบของมอเตอร์ในขณะที่มอเตอร์หมุนด๎วยการน้าเอาเครื่องวัดความเร็วรอบ
แบบดิจิตอลสัมผัสที่เพลาหรือใช๎แสงสํองเข๎าที่เพลาของมอเตอร์ อํานและบันทึกคําความเร็วรอบ ดังแสดงในรูป
ที่ 10.2
ความเร็วรอบ (จากการสัมผัส)
ความเร็วรอบ (จากการใช๎แสง)

=
=

..................................................... รอบตํอนาที
..................................................... รอบตํอนาที

รูปที1่ 0.2 การวัดความเร็วรอบมอเตอร์
6.7 ขณะที่ท้าการทดสอบมอเตอร์ก้าลังหมุนให๎สังเกตอาการผิดปกติของมอเตอร์ด๎วย เชํน มีเสียงฮัม
เสียงที่เกิดจากการเสียดสี อุณหภูมิของมอเตอร์ ถ๎าไมํพบข๎อบกพรํองถือวําใช๎ได๎
6.8 ถอดสํวนประกอบของมอเตอร์อีกครั้งหนึ่งให๎เหลือเฉพาะโครงสเตเตอร์
6.9 น้าโครงสเตเตอร์เข๎าตู๎อบเพื่ออบไลํความชื้นกํอนอาบน้้ายาวานิช และให๎ปรับตั้งอุณหภูมิของตู๎อบ
o
ที่ 90 C ใช๎เวลาในการอบประมาณ 30 นาที
6.10 เมื่ออบไลํความชื้นเสร็จแล๎ว ให๎น้าโครงสเตเตอร์มาอาบน้้ายาวานิช โดยการลาดน้้ายาวานิชที่หัว
ขดลวดทั้งสองข๎างและให๎น้ายาซึมเข๎าไปในรํองอยํางทั่วถึง
6.11 น้าโครงสเตเตอร์ ที่อาบน้้ายาวานิช แล๎ว เข๎าตู๎อบอีกครั้งหนึ่งเพื่ออบให๎วานิชแห๎ง แข็งตัวด๎ว ย
อุณหภูมิ 150 oC ตั้งเวลาในการอบประมาณ 1 ชั่วโมง
6.12 เมื่อได๎เวลาอบตามก้าหนดแล๎ว ให๎เปิดพัดลมระบายความร๎อนภายในตู๎อบ เพื่อให๎โครงสเตเตอร์
เย็น จากนั้นน้าออกมาจากตู๎อบแล๎วใช๎ใบเลื่อยขูดเศษน้้า ยาวานิชที่ติดอยูํภายในสเตเตอร์ บริเวณผิวหน๎าของ
แกนเหล็กออก ซึ่งอาจจะท้าให๎โรเตอร์หมุนฝืดได๎
6.13 ประกอบสํวนตํางๆ ของมอเตอร์เข๎าไปในต้าแหนํงเดิมอีกครั้งหนึ่งให๎พร๎อมที่จะน้าไปใช๎งาน หรือ
อาจมีการทดสอบใหมํอีกครั้งหนึ่งก็ได๎เพื่อให๎เกิดความมั่นใจ
7. คาถาม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. สรุปและวิจารณ์ผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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9. การประเมินผล
รายการประเมิน
หัวข้อประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. กระบวนการ 1. การใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ 5 = รํวมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได๎ถูกต๎องไมํ
ปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ผิดพลาดและใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ได๎อยํางเหมาะสม
3. ปฏิบัติงานถูกต๎องไมํ
และเกิดความปลอดภัย
ผิดพลาด
4 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได๎ถูกต๎องไมํผิดพลาดและใช๎
4. ความรํวมมือกันขณะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ได๎อยํางเหมาะสม
ปฏิบัติงาน
3 = ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์
เหมาะสมกับงาน
2 = ใช๎งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได๎เหมาะสมกับงาน
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร๎อมส้าหรับปฏิบัติงาน
2. ผลการ
ปฏิบัติงาน

1.1 สามารถประกอบสํวน
ตํางๆ ของมอเตอร์ 3 เฟสได๎
อยํางถูกต๎อง
1.2 สามารถทดสอบการ
กราวด์ และวัดคําความ
ต๎านทานของมอเตอร์ 3 เฟส
ได๎ หลังจากการประกอบ
มอเตอร์เสร็จแล๎ว
1.3 สามารถทดสอบกระแส
ของมอเตอร์ 3 เฟสได๎
1.4 สามารถทดสอบความเร็ว
รอบของมอเตอร์ 3 เฟสได๎
3. กิจนิสัยในการ 1. ความรํวมมือกันขณะ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานด๎วยความ
ปลอดภัย
3. ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
4. เก็บเครื่องมือหลังเลิก
ปฏิบัติงาน

5 = ทดสอบการกราวด์ และไมํมีไฟฟ้ารั่วไหลลงโครง
มอเตอร์ มีกระแสและความเร็วรอบตรงตามพิกัด
ของมอเตอร์ หลังจากการประกอบมอเตอร์เสร็จแล๎ว
4 = ทดสอบการกราวด์ และไมํมีไฟฟ้ารั่วไหลลงโครง
มอเตอร์ มีกระแสตรงตามพิกัดของมอเตอร์ หลังจาก
การประกอบมอเตอร์เสร็จแล๎ว
2 = ทดสอบการกราวด์ และไมํมีไฟฟ้ารั่วไหลลงโครง
มอเตอร์ หลังจากการประกอบมอเตอร์เสร็จแล๎ว
1 = ประกอบสํวนตํางๆ ของมอเตอร์ ได๎อยํางถูกต๎อง

5= รํวมมือกันปฏิบัติงาน ด๎วยความปลอดภัย เสร็จ
งานทันเวลา และชํวยกันเก็บเครื่องมือและท้าความ
สะอาดเครื่องมือ
4 = รํวมมือกันปฏิบัติงาน ด๎วยความปลอดภัย เสร็จ
งานทันเวลา และชํวยกันเก็บเครื่องมือ
3 =รํวมมือกันปฏิบัติงาน ด๎วยความปลอดภัย เสร็จงาน
ทันเวลา
2 = รํวมมือกันปฏิบัติงาน ด๎วยความปลอดภัย
1 = รํวมมือกันปฏิบัติงาน
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แบบตรวจผลงาน
รหัส 20104-2008 วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
หนํวยที่ 10 ชื่อหนํวย การทดสอบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
วันที่............เดือน............................พ.ศ................ เวลา................น. ถึง เวลา................น.
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาชํางไฟฟ้า
ข้อที่
1
2
3

รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน
รวม
รวมทั้งหมด
(.............................................................)
ผู๎ประเมิน

10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม
ณรงค์ ชอนตะวัน. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์ศูนย์สํงเสริมอาชีวะ, 2554
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