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ลักษณะรายวิชา 
 
รหัสวิชา 20104 -2009 วิชา การควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Control)  
หน่วยกิต (ท-ป-น)   1-6-3  เวลาเรียนต่อภาคเรียน 126 ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 1. รู้เข้าใจหลักการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐานต่าง ๆ 

2. เลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
3. มีทักษะเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ผลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ 
 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณโ์ครงสร้างและหลักการท างานของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

2. เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
3. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน IEC DIN ANSI                
การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน  IEC DIN และ ANSI การเลือกขนาดสาย อุปกรณ์
ป้องกัน คอนแทคเตอร์หลักการเริ่มเดินและควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส งานเขียนแบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน  IEC DIN และ ANSI การ
ต่อวงจรเริ่มเดินและการต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การต่อวงจร
ควบคุมการเริ่มเดิน การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  1 เฟส การต่อวงจรควบคุมสตาร์ทมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ     3 เฟส แบบ Direct Start งานต่อวงจรควบคุมกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 
เฟส แบบ Jogging Plugging และAfter Stop งานต่อวงจรควบคุมสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 
แบบ Star-Delta แบบเรียงล าดับ  
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แบบวิเคราะห์ภาระงานรายหน่วย 
 

หน่วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ภาระงาน สมรรถนะ ชม. 
1. สัญลักษณ์ในงาน

ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
1.1 สัญลักษณ์ในงานควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้าตามมาตรฐานต่าง ๆ 

1.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับ
สัญลักษณใ์นงานควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า 

6 

2. อุปกรณ์ควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า 

2.1 การตรวจสอบสวิตช์ควบคุมต่างๆ 
2.2 การตรวจสอบแมคเนติกคอน
แทคเตอร์ 
2.3 การตรวจสอบโอเวอร์โหลดรีเลย์ 
2.4 การตรวจสอบ ตัวตั้งเวลา 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างและหลักการ
ท างานของอุปกรณ์ควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า 

12 

3. มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงและการ
ควบคุม 

3.1 การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง  

3.1 เลือกขนาดสาย 
อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทค
เตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
3.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง  

6 

4. มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 1 เฟสและ
การควบคุม 

4.1 การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 1 เฟส 
4.2 การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 1 เฟส 

4.1 เลือกขนาดสาย 
อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทค
เตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
4.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  

12 

5. มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟสและ
การควบคุม 

5.1 การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟส 
5.2 การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟสแบบ jogging 
5.3 การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟสแบบ Plugging 
5.4 การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟสแบบ Reversing 
after stop 
 

5.1 เลือกขนาดสาย 
อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทค
เตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
5.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 

24 
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หน่วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ภาระงาน สมรรถนะ ชม. 

6. การควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 
เฟสแบบ Star Delta 

6.1 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟสแบบ Manual 
Star Delta  
6.2 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟสแบบ Automatic 
Star Delta  

6.1 เลือกขนาดสาย 
อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทค
เตอร์ในการควบคุม
มอเตอร์ 
6.2 ต่อวงจรควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
3 เฟส 

18 

7. การควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 
เฟสแบบเรียงล าดับ 

7.1 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟสแบบเรียงล าดับ
ด้วยมือ  
6.2 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟสแบบเรียงล าดับ 
อัตโนมัติ 

7.1 เลือกขนาดสาย 
อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทค
เตอร์ในการควบคุม
มอเตอร์ 
7.2 ต่อวงจรควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
3 เฟส 

18 

8. การควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 
เฟสแบบหลายความเร็ว 

8.1 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟสแบบหลาย
ความเร็วด้วนคอนแทคเตอร์ 

8.1 เลือกขนาดสาย 
อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทค
เตอร์ในการควบคุม
มอเตอร์ 
8.2 ต่อวงจรควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
3 เฟส 

12 

     108 
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ใบงานที่ 1 หน่วยที่ 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 1 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 6 ชั่วโมง 

ชื่องาน สัญลักษณ์ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐานต่าง ๆ  
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 บอกสัญลักษณ์ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐานต่าง ๆ ได้ 
 1.2 ค้นหาข้อมูลสัญลักษณ์ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐานต่างๆจากแหล่งความรู้อ่ืนได้ 
 1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 คอมพิวเตอร์   
4. ค าแนะน า 

4.1 ค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ที ่ http://motor.lpc.rmutl.ac.th/module2/symbole.html  
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 การค้นหาข้อมูลควรมาจากแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือได้ 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ลงในตารางที่ 1.1 ให้ตรงกับมาตรฐาน 
ตารางท่ี 1.1 สัญลักษณ์ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

ชนิดอุปกรณ์ DIN IEC ANSI 
 

หน้าสัมผัส 
ปกติเปิด (NO) 

 
 
 
 

  

 
หน้าสัมผัส 

ปกติปิด (NC) 

 
 

 
 

  

 
สวิตช์ปุ่มกดหน้าสัมผัส 

ปกติเปิด (NO) 
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ชนิดอุปกรณ์ DIN IEC ANSI 
 

สวิตช์ปุ่มกดหน้าสัมผัส 
ปกติเปิด (NO) 

 
 
 
 
 

  

 
สวิตช์ปุ่มกดหน้าสัมผัส 

ปกติเปิด (NC) 

 
 
 
 
 

  

 
 

คอยล์รีเลย์หรือคอยล์ของ
คอนแทกเตอร์ 

 
 
 
 
 

  

 
6.2 ให้นักเรียนเขียนชื่ออุปกรณ์ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สัญลักษณ์ที่ก าหนดให้ ในตารางที่ 1.2  

ตารางท่ี 1.2 ชื่ออุปกรณ์ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

สัญลักษณ์ ชื่ออุปกรณ์ 
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สัญลักษณ์ ชื่ออุปกรณ์ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

2. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

3. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ร่วมมือกันท างาน ไม่เกิดความ
ผิดพลาด 

4 = การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ร่วมมือกันท างาน 
3 = การปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ข้อมูลถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ข้อมูลถูกต้อง สรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง เสร็จทันเวลาที่
ก าหนด 

4 = ข้อมูลถูกต้อง สรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง  
3 = ข้อมูลถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

 

5 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย สัญลักษณ์ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : บริษัทศูนย์หนังสือ  
                        เมืองไทยจ ากัด, 2557.  
  
 



5 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

 

ใบงานที่ 2 หน่วยที่ 2 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 2 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน การตรวจสอบสวิตช์ควบคุมต่าง ๆ  
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 1.1 อธิบายวิธีการตรวจสอบสวิตช์ควบคุมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  

 1.2 เลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบสวิตช์ควบคุมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง   
 1.3 แสดงวิธีตรวจสอบสวิตชค์วบคุมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 1.4 นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา  

2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์โครงสร้างและหลักการท างานของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 2.2 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 สวิทช์ปุ่มกด 1 ตัว 
 3.2 มัลติมิเตอร์  1 ตัว  
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ http://motor.lpc.rmutl.ac.th/module6/overload.html 
 4.2 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=gAoJmzR5gKA  
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ระมัดระวังอุปกรณ์ตกหล่นเสียหาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 สวิทช์ปุ่มกด 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 ตรวจสอบสภาพสวิทช์ปุ่มกด  
 6.2 ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดความต้านทาน RX1 และปรับ 0 Ohm (Zero Ohm) 
 6.3 ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของหน้าสัมผัสตามต าแหน่งต่างๆ (หมายเลขดูที่สวิทช์ของ
จริง)  ที่ก าหนดและบันทึกผลลงตาราง  
 

1.  ปุ่มกดท าด้วยพลาสติก 
2.  Body โครงสวิทช์ท าด้วยพลาสติก 
3. Spring ส าหรับรับแรงกด 
4. Movable contact คือ คอนแทคที่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ 
5. Stationary contact คือคอนแทคที่อยู่กับที่
โดยยึดติดกับโครงของสวิทซ์                         

 

http://motor.lpc.rmutl.ac.th/module6/overload.html
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ต าแหน่งที่วัด ค่าความต้านทาน ลักษณะหน้าสัมผัส 
1 – 2 (NO)   
3 – 4 (NC)   

 
 6.7 ใช้มือกดสวิทช์ปุ่มกดค้างไว้ แล้วใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของหน้าสัมผัสตาม
ต าแหน่งต่างๆ ที่ก าหนดและบันทึกผลลงตาราง 
 

ต าแหน่งที่วัด ค่าความต้านทาน ลักษณะหน้าสัมผัส 
1 – 2 (NO)   
3 – 4 (NC)   

 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่  
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 2104-2109 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : บริษัทศูนย์หนังสือ
เมืองไทยจ ากัด, 2557.  
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1 อธิบายวิธีการตรวจสอบแมคเนติกคอนแทคเตอร์ได้อย่างถูกต้อง  

 1.2 เลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบแมคเนติกคอนแทคเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง   
 1.3 แสดงวิธีตรวจสอบแมคเนติกคอนแทคเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง 
 1.4 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างาน  

2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์โครงสร้างและหลักการท างานของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 2.2 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 แมคเนติกคอนแทคเตอร์ 1 ตัว 
 3.2 มัลติมิเตอร์  1 ตัว  
 3.3 ไขควงปากแฉก 1 ตัว 
 3.4 สายไฟ 2 เส้น 
4. ค าแนะน า 

4.1 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่  http://motor.lpc.rmutl.ac.th/module4/contactor1.html 
4.2 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=WW5kAuhCkms  

5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ระมัดระวังขณะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับขดลวด ต้องดูพิกัดแรงดันของขดลวดด้วย 
 5.2 ห้ามวัดค่าความต้านทานของขดลวดขณะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับขดลวด 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 ตรวจสอบสภาพภายนอกของแมคเนติกคอนแทคเตอร์ 
 6.2 ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดความต้านทาน RX1 และปรับ 0 Ohm (Zero Ohm) 
 6.3 ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของขดลวด (Coil) และบันทึกผลลงตาราง 
 

            
 

รูปที่ 1 แมคเนติกคอนแทคเตอร์ 

 

ใบงานที่ 3 หน่วยที่ 2 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 3 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน การตรวจสอบแมคเนติกคอนแทคเตอร์ 

http://motor.lpc.rmutl.ac.th/module4/contactor1.html
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ต าแหน่งที่วัด ค่าความต้านทาน หมายเหตุ 

A1 – A2    
 
 6.4 ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของหน้าสัมผัส (Contac) และบันทึกผลลงตาราง 
 

ต าแหน่งที่วัด ค่าความต้านทาน ลักษณะหน้าสัมผัส 
L1-T1    
L2-T2   
L3-T3   
13-14   
43-44   
21-22   
31-32   

 
 6.5 จ่ายแรงดันให้กับขดลวด (Coil) ของแมคเนติกคอนแทคเตอร์ และค่าความต้านทานของ
หน้าสัมผัส (Contac) และบันทึกผลลงตาราง 

ต าแหน่งที่วัด ค่าความต้านทาน ลักษณะหน้าสัมผัส 
L1-T1    
L2-T2   
L3-T3   
13-14   
43-44   
21-22   
31-32   

7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่  
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 2104-2109 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : บริษัทศูนย์หนังสือ  
                        เมืองไทยจ ากัด, 2557.  
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ใบงานที่ 4 หน่วยที่ 2 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 4 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน การตรวจสอบโอเวอร์โหลดรีเลย์ 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1 อธิบายวิธีการตรวจสอบโอเวอร์โหลดรีเลย์ได้อย่างถูกต้อง  

 1.2 เลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบโอเวอร์โหลดรีเลย์ ได้อย่างถูกต้อง   
 1.3 แสดงวิธีตรวจสอบโอเวอร์โหลดรีเลย์ ได้อย่างถูกต้อง 
 1.4 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างาน  

2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์โครงสร้างและหลักการท างานของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 2.2 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 โอเวอร์โหลดรีเลย์ 1 ตัว 
 3.2 มัลติมิเตอร์  1 ตัว  
 3.3 ไขควงทดสอบไฟฟ้า 1 ตัว  
4. ค าแนะน า 

4.1 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ http://motor.lpc.rmutl.ac.th/module6/overload.html  
4.3 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=mABPgFrwo_Q 

5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ตั้งย่านวัดมัลติมอเตอร์ให้ถูกต้อง  
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 ตรวจสอบสภาพภายนอกของโอเวอร์โหลดรีเลย์ 
 6.2 ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดความต้านทาน RX1 และปรับ 0 Ohm (Zero Ohm) 
 6.3 ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานหน้าสัมผัส (Contac) และบันทึกผลลงตาราง 
 

ต าแหน่งที่วัด ค่าความต้านทาน หมายเหตุ 
95 – 96    
97 – 98    

 

 

http://motor.lpc.rmutl.ac.th/module6/overload.html
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             1. ปุ่มปรับกระแส(RC.A)           2. ปุ่มทริพ(TRIP)            3. ปุ่มรีเซ็ท(RESET) 
             4. จุดต่อไฟเข้าเมนไบมีทอล                5. จุดต่อไฟออกจากเมนไบมีทอล                                            
             6. หน้าสัมผัสช่วยปกติปิด(N.O.)           7. หน้าสัมผัสช่วยปกติเปิด(N.C 

รูปที่ 1 โครงสร้างและส่วนประกอบโอเวอร์โหลดรีเลย์ 
 
 6.4 สร้างสภาวะให้โอเวอร์โหลดท างาน และใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานหน้าสัมผัส 
(Contac) อีกครั้งและบันทึกผลลงตาราง 

ต าแหน่งที่วัด ค่าความต้านทาน หมายเหตุ 
95 – 96    
97 – 98    

  
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่  
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 2104-2109 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : บริษัทศูนย์หนังสือ  
                        เมืองไทยจ ากัด, 2557.  
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ใบงานที่ 5 หน่วยที่ 2 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 5 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน การตรวจสอบตัวตั้งเวลา 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1 อธิบายวิธีการตรวจสอบตัวตั้งเวลาได้อย่างถูกต้อง  

 1.2 เลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบตัวตั้งเวลา ได้อย่างถูกต้อง   
 1.3 แสดงวิธีตรวจสอบตัวตั้งเวลา ได้อย่างถูกต้อง 
 1.4 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างาน  

2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์โครงสร้างและหลักการท างานของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 2.2 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 ตัวตั้งเวลา 1 ตัว 
 3.2 มัลติมิเตอร์  1 ตัว  
 3.3 ไขควงปากแฉก 1 ตัว 
 3.4 สายไฟ 2 เส้น 
 3.5 ไขควงทดสอบไฟฟ้า 1 ตัว 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่  http://www.inno-ins.com/14052173/ความรู้เรื่อง-timer  
 4.2 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KpPEzVryZMU 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ระมัดระวังขณะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับตัวตั้งเวลา ต้องดูพิกัดแรงดันของขดลวดด้วย 
 5.2 ห้ามวัดค่าความต้านทานของขดลวดขณะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับขดลวด 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 ประกอบตัวตั้งเวลาเข้ากับฐาน (Socket) 
 6.2 ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดความต้านทาน RX1 และปรับ 0 Ohm (Zero Ohm) 
 6.3 ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของหน้าสัมผัส (Contac) และบันทึกผลลงตาราง 
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หมายเลข 1 ตารางการปรับตั้งค่าเวลา 
หมายเลข 2 ปุ่มปรับตั้งเวลา 
หมายเลข 3 ฐานตัวตั้งเวลา 
หมายเลข 4 สัญลักษณ์และหมายเลขขั้ว 
หมายเลข 5 ขาเสียบ 
 

รูปที่ 1 ตัวตั้งเวลา 
 

ต าแหน่งที่วัด ค่าความต้านทาน ลักษณะหน้าสัมผัส 
1-3   
1-4   
8-6   
8-5   

 
 6.4 ปรับตั้งเวลาของตัวตั้งเวลา จ่ายไฟให้ขดลวด (Coil) หมายเลข 2 และ 7 ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่า
ความต้านทานของหน้าสัมผัส (Contac) ขณะทีแ่ละบันทึกผลลงตาราง 
 

ต าแหน่งที่วัด ค่าความต้านทาน ลักษณะหน้าสัมผัส 
1-3   
1-4   
8-6   
8-5   

 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่  
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 2104-2109 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : บริษัทศูนย์หนังสือ  
                        เมืองไทยจ ากัด, 2557.  
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ใบงานที่ 6 หน่วยที่ 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 6 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 6 ชั่วโมง 

ชื่องาน การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1 อธิบายหลักการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 

 1.2 เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้  
 1.3 แสดงวิธีต่อวงจรไฟฟ้าในการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
 1.4 แสดงล าดับขั้นตอนการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
 1.5 นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และเข้าเรียนตรงเวลา   

2. สมรรถนะ 
 2.1 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม 220 โวลต์ 1 ตัว 
 3.2 กล่องส าหรับเริ่มเดินชนิด 3 ขั้ว 1 ตัว 
 3.3 กล่องส าหรับเริ่มเดินชนิด 4 ขั้ว  1 ตัว 
 3.4 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 220 โวลต์ 1 ตัว 
 3.5 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 ตัว 
 3.6 สายต่อวงจร  20 เส้น 
 3.7 มัลติมิเตอร์ 1 ตัว 
 3.8 ดีซี แอมมิเตอร์ 1 ตัว 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ http://motor.lpc.rmutl.ac.th/remote-control.html  
 4.2 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=VIOD19SEFmw 
  
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ตรวจสอบการต่อวงจรให้ถูกต้อง 
 5.2 ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้ถูกต้อง 
 5.3 อย่าให้กระแสไฟฟ้าเกินค่าพิกัดของมอเตอร์ 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม ด้วยกล่องเริ่มเดินชนิด 3 ขั้ว 
   6.1.1 ต่อวงจรตามรูปที่ 6.1 
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รูปที่ 6.1 วงจรการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม 
                                         ด้วยกล่องส าหรับเริ่มเดินชนิด 3 ขั้ว 
 
  6.1.2 เปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 220 โวลต์ให้วงจร 
  6.1.3 เลื่อนแขนของคันโยก (Handle) ไปต าแหน่งที่ 1 สังเกตการท างานของมอเตอร์ และดู
ค่ากระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์เริ่มเดิน 
  6.1.4 เลื่อนแขนของคันโยกไปต าแหน่งที่ 2 สังเกตการท างานของมอเตอร์ 

6.1.5 เลื่อนแขนของคันโยกไปต าแหน่งที่ 3 สังเกตการท างานของมอเตอร์ 
6.1.6 เลื่อนแขนของคันโยกไปต าแหน่งที่ 4 สังเกตการท างานของมอเตอร์ 
6.1.7 เลื่อนแขนของคันโยกไปต าแหน่งที่ 5 สังเกตการท างานของมอเตอร์ และดูค่า

กระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์หมุนด้วยความเร็วตามพิกัดแล้ว 
6.1.8 ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
6.1.9 เขียนสรุปผลการปฏิบัติงาน  

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

A 

A F L 

ON 

1 
2 

3 4 5 

OFF 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
- + 

ความต้านทานเริม่เดนิ ขดลวดแม่เหลก็ไฟฟ้า 

ชุดขดลวดขนาน 

ชุดขดลวดอนกุรม 

อาร์เมเจอร ์

คันโยก 
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6.2 การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม ด้วยกล่องเริ่มเดินชนิด 4 ขั้ว 
   6.2.1 ต่อวงจรตามรูปที่ 6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.2 วงจรการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม 
                                         ด้วยกล่องส าหรับเริ่มเดินชนิด 4 ขั้ว 
  6.2.2 เปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 220 โวลต์ให้วงจร 
  6.2.3 เลื่อนแขนของคันโยก (Handle) ไปต าแหน่งที่ 1 สังเกตการท างานของมอเตอร์ และดู
ค่ากระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์เริ่มเดิน 
  6.2.4 เลื่อนแขนของคันโยกไปต าแหน่งที่ 2 สังเกตการท างานของมอเตอร์ 

6.2.5 เลื่อนแขนของคันโยกไปต าแหน่งที่ 3 สังเกตการท างานของมอเตอร์ 
6.2.6 เลื่อนแขนของคันโยกไปต าแหน่งที่ 4 สังเกตการท างานของมอเตอร์ 
6.2.7 เลื่อนแขนของคันโยกไปต าแหน่งที่ 5 สังเกตการท างานของมอเตอร์ และดูค่า

กระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์หมุนด้วยความเร็วตามพิกัดแล้ว 
6.2.8 ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
6.2.9 เขียนสรุปผลการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. .....................

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

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

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

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

+ 

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
ความต้านทานเริม่เดนิ ขดลวดแม่เหลก็ไฟฟ้า 

ชุดขดลวดขนาน 

ชุดขดลวดอนกุรม 

อาร์เมเจอร ์

A 

OFF 

คันโยก 

L2 A L1 

ON 

1 2 3 
4 5 
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7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่  
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและการควบคุม 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น. 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย   เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นังสือเมืองไทย,  
  2557.  
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ใบงานที่ 7 หน่วยที่ 4 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 7 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 6 ชั่วโมง 

ชื่องาน การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1 อธิบายหลักการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสได้ 

 1.2 เลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสได้ 
 1.3 แสดงวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสได้ 
 1.4 แสดงวิธีการ ล าดับขั้นการควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสได้ 
 1.5 นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และเข้าเรียนตรงเวลา  

2. สมรรถนะ 
 2.1 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  
 3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 มอเตอร์แบบแยกเฟส        1 ตัว 
 3.2 สวิตช์ปุ่มกด        3 ตัว 
 3.3 รีเลย์โหลดเกินแบบมีตัวปรับตั้งใหม่      1 ตัว 
 3.4 คอนแทกเตอร์ 220 โวลต์       1 ตัว 
 3.5 ฟิวส์ป้องกันวงจรควบคุม (Control Fuse)     1 ชุด 
 3.6 ฟิวส์ป้องกันวงจรก าลัง (Power Fuse)      1 ชุด 
 3.7 หลอดไฟสัญญาณ        3 หลอด 
 3.8 มัลติมิเตอร์        1 ตัว 
 3.9 มิเตอร์แบบแคลมป์       1 ตัว 
 3.10 สายต่อวงจร        1 ชุด 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=VIOD19SEFmw 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ตรวจสอบการต่อวงจรให้ถูกต้อง 
 5.2 ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้ถูกต้อง 
 5.3 อย่าให้กระแสไฟฟ้าเกินค่าพิกัดของมอเตอร์ 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 การควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้าแบบแยกเฟส วิธีการเริ่มเดินแบบต่อสายโดยตรงโดยใช้
คอนแทกเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุม 
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   6.1.1 ต่อวงจรควบคุมตามรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 1 วงจรควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์แบบแยกเฟส 

6.1.2 ต่อวงจรควบคุมตามรูปที่ 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

รูปที่ 2 วงจรก าลังการควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์แบบแยก 
 

  6.1.3 กดสวิตช์ปุ่มกด S2 สังเกตการณ์ท างานของคอนแทกเตอร์ K1 หลอดไฟสัญญาณ H1 
และมอเตอร์ (มอเตอร์จะเริ่มเดินจนได้ความเร็วรอบสูงสุด) 
  6.1.4 ใช้มิเตอร์แบบแคลมป์วัดค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์ 
  6.1.5 กดสวิตช์ปุ่มกด S1 สังเกตการณ์ท างานของคอนแทกเตอร์ K1 หลอดไฟสัญญาณ H1  
และมอเตอร์ (มอเตอร์จะหยุดการท างานหรือ หยุดหมุน) 
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  6.1.6 เขียนสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. การประเมนิผล 

รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 

1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่  
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  

1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และการควบคุม 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1 กระบวนการปฏิบัติงาน      

2 ผลการปฏิบัติงาน      

3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      

รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย   เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นังสือเมืองไทย,  
  2557.  
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ใบงานที่ 8 หน่วยที่ 4 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที ่8 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 6 ชั่วโมง 

ชื่องาน การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1 อธิบายหลักการการกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสได้ 

 1.2 เลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสได้ 
 1.3 แสดงวิธีต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมการกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสได้ 
 1.4 แสดงวิธีการ ล าดับขั้นควบคุมการกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสได ้
 1.5 นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และเข้าเรียนตรงเวลา  

2. สมรรถนะ 
 2.1 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  
 เครื่องมือวัสดุอุปกรณ ์
 3.1 มอเตอร์แบบแยกเฟส        1 ตัว 
 3.2 สวิตช์ปุ่มกด        3 ตัว 
 3.3 รีเลย์โหลดเกินแบบมีตัวปรับตั้งใหม่      1 ตัว 
 3.4 คอนแทกเตอร์ 220 โวลต์       1 ตัว 
 3.5 ฟิวส์ป้องกันวงจรควบคุม (Control Fuse)     1 ชุด 
 3.6 ฟิวส์ป้องกันวงจรก าลัง (Power Fuse)      1 ชุด 
 3.7 หลอดไฟสัญญาณ        3 หลอด 
 3.8 มัลติมิเตอร์        1 ตัว 
 3.9 มิเตอร์แบบแคลมป์       1 ตัว 
 3.10 สายต่อวงจร        1 ชุด 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=VIOD19SEFmw 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ตรวจสอบการต่อวงจรให้ถูกต้อง 
 5.2 ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้ถูกต้อง 
 5.3 อย่าให้กระแสไฟฟ้าเกินค่าพิกัดของมอเตอร์ 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 การควบคุมและวงจรก าลัง การกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบแยกเฟส โดยตรงโดยใช้
คอนแทกเตอร์ ตามรูปที่ 1 และ 2 และจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับวงจร 
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รูปที่ 1 วงจรควบคุมการกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์แบบแยกเฟส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 วงจรก าลังการกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์แบบแยกเฟส 
6.2 กดสวิตช์ปุ่มกด S2 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K1 หลอดไฟสัญญาณ H1 และทิศ 

ทางการหมุนมอเตอร์ และใช้มิเตอร์แบบแคลมป์วัดค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์ 
6.3 กดสวิตช์ปุ่มกด S1 คอนแทกเตอร์ K1 หลอดไฟสัญญาณ H1 และมอเตอร์จะหยุดการท างาน  

หรือหยุดหมุน 
6.4 กดสวิตช์ปุ่มกด S3 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K2 หลอดไฟสัญญาณ H2 และทิศ 

ทางการหมุนมอเตอร์ (มอเตอร์จะหมุนกลับทิศทาง) และวัดกระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์โดยใช้มิเตอร์แบบแคลมป์ 
6.5 เขียนสรุปผลการปฏิบัติงาน 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่  
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และการควบคุม 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................)  
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย   เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นังสือเมืองไทย,  
  2557.  
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ใบงานที่ 9 หน่วยที่ 5 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที ่9 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 6 ชั่วโมง 

ชื่องาน การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1อธิบายหลักการการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสโดยตรงได ้

 1.2เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสโดยตรงได ้
 1.3แสดงวิธีต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสโดยตรงโยใช้สวิตช์

แบบต่าง ๆ ได ้
 1.4 วิธีการ ล าดับขั้นการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3เฟสโดยตรงโยใช้สวิตช์แบบต่างๆ ได้ 
 1.5 นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และเข้าเรียนตรงเวลา 

2. สมรรถนะ 
 2.1 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส  
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ ์
 3.1มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสตัวหมุนแบบกรงกระรอก   1 ตัว 
 3.2 สวิตช์ตัดกระแส        1 ตัว 
 3.3 สวิตช์สามขั้วสับทางเดียว       1ตัว 
 3.4สวิตช์สตาร์ทมอเตอร์ หรือสวิตช์ป้องกันมอเตอร์    1 ตัว 
 3.5ฟิวส์ป้องกันวงจรก าลัง       1 ชุด 
 3.6มัลติมิเตอร์        1 ตัว 
 3.7 มิเตอร์แบบแคลมป์       1 ตัว 
 3.8 สายต่อวงจร        1 ชุด 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ivYaNJh0zgw 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1ตรวจสอบการต่อวงจรให้ถูกต้อง 
 5.2 ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้วงจรให้ถูกต้อง 
 5.3 ขณะสับสวิตช์ หรือกดสวิตช์ อาจจะเกิดประกายไฟได้ 
 5.3 อย่าให้ค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์เกินพิกัดกระแสของมอเตอร์ 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 ต่อวงจรก าลังตามรูปที่ 1 และ 2 
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รูปที่ 1วงจรก าลังมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 
 6.2 จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับวงจร 
 6.3 กดสวิทช์ S2 สังเกตการณ์ท างานของ K1 H1 และ H2 
 6.4 กดสวิทช์ S1 สังเกตการณ์ท างานของ K1 H1 และ H2 
 6.4 ปรับตั้งโอเวอร์โหลดให้เปอร์เซนต์กระแสต่ าสุด เพ่ือต้องการให้โอเวอร์โหลดท างานขณะสตาร์ท
มอเตอร์ 
 6.5 กด S2 อีกครั้งสังเกตการณ์ท างานของ K1 H1 และ H2 
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 6.6 เขียนสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสและการควบคุม 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น. 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................)  
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย   เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นังสือเมืองไทย,  
  2557.  
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ใบงานที่ 10 หน่วยที่ 5 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที ่10 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 6 ชั่วโมง 

ชื่องาน การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ jogging 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1อธิบายหลักการการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสโดยตรงโดยใช้คอนแทก
เตอร์ควบคุมได ้
 1.2เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสโดยตรงโดยใช้
คอนแทกเตอร์ควบคุมได้ 

 1.3แสดงวิธีต่อวงจรควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสโดยตรงโดยใช้คอน
แทกเตอร์ควบคุมได้ 

 1.4 แสดงวิธีการ ล าดับขั้นการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3เฟสโดยตรงโดยใช้คอน
แทกเตอร์ควบคุมได้ 

 1.5 นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
2. สมรรถนะ 
 2.1 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส  
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ ์
 3.1มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส      1 ตัว 
 3.2 สวิตช์ปุ่มกด        3ตัว 
 3.3 คอนแทกเตอร์ 220 โวลต์       1ตัว 
 3.4รีเลย์โหลดเกินแบบมีตัวปรับตั้งใหม่      1 ตัว 
 3.5 ฟิวส์ป้องกันวงจรควบคุม       1 ชุด 
 3.5ฟิวส์ป้องกันวงจรก าลัง       1 ชุด 
 3.7 หลอดไฟสัญญาณ        2 หลอด 
 3.6มัลติมิเตอร์        1 ตัว 
 3.7 มิเตอร์แบบแคลมป์       1 ตัว 
 3.8 สายต่อวงจร        1 ชุด 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ivYaNJh0zgw 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1ตรวจสอบการต่อวงจร และตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้วงจรให้ถูกต้อง 
 5.2 อย่าให้ค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์เกินพิกัดกระแสของมอเตอร์ 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1ต่อวงจรก าลังและวงจรควบคุมตามรูปที่ 1 และ 2 และจ่ายแรงดันให้กับวงจร 
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รูปที่ 1วงจรก าลังการกลบทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2วงจรควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟสแบบ jogging 
6.2กดสวิตช์ปุ่มกด S2 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K1 หลอดไฟสัญญาณ H1 

มอเตอร์จะเริ่มเดินใช้มิเตอร์แบบแคลมป์วัดค่ากระแสทั้ง 3 เฟสที่พร้อมทั้งสังเกตทิศทางการหมุนของ
มอเตอร์ 

6.3กดสวิตช์ปุ่มกด S3 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K2หลอดไฟสัญญาณ H2
มอเตอร์จะเริ่มเดินใช้มิเตอร์แบบแคลมป์วัดค่ากระแสทั้ง 3 เฟสที่พร้อมทั้งสังเกตทิศทางการหมุนของ
มอเตอร์ 

6.4เขียนสรุปผลการปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสและการควบคุม 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................)  
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย   เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นังสือเมืองไทย,  
  2557.  
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ใบงานที่ 11 หน่วยที่ 5 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที ่11 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 6 ชั่วโมง 

ชื่องาน การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Plugging 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1อธิบายหลักการการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสโดยตรงโดยใช้คอนแทก
เตอร์ควบคุมได ้
 1.2เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสโดยตรงโดยใช้
คอนแทกเตอร์ควบคุมได้ 

 1.3แสดงวิธีต่อวงจรควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสโดยตรงโดยใช้คอน
แทกเตอร์ควบคุมได้ 

 1.4 แสดงวิธีการ ล าดับขั้นการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3เฟสโดยตรงโดยใช้คอน
แทกเตอร์ควบคุมได้ 

 1.5 นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
2. สมรรถนะ 
 2.1 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส  
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ ์
 3.1มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส      1 ตัว 
 3.2 สวิตช์ปุ่มกด        3ตัว 
 3.3 คอนแทกเตอร์ 220 โวลต์       1ตัว 
 3.4รีเลย์โหลดเกินแบบมีตัวปรับตั้งใหม่      1 ตัว 
 3.5 ฟิวส์ป้องกันวงจรควบคุม       1 ชุด 
 3.5ฟิวส์ป้องกันวงจรก าลัง       1 ชุด 
 3.7 หลอดไฟสัญญาณ        2 หลอด 
 3.6มัลติมิเตอร์        1 ตัว 
 3.7 มิเตอร์แบบแคลมป์       1 ตัว 
 3.8 สายต่อวงจร        1 ชุด 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ivYaNJh0zgw 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1ตรวจสอบการต่อวงจร และตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้วงจรให้ถูกต้อง 
 5.2 อย่าให้ค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์เกินพิกัดกระแสของมอเตอร์ 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1ต่อวงจรก าลังและวงจรควบคุมตามรูปที่ 1 และ 2 และจ่ายแรงดันให้กับวงจร 
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รูปที่ 1 วงจรก าลังการกลบทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2วงจรควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟสแบบ Plugging 
6.2กดสวิตช์ปุ่มกด S2 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K1 หลอดไฟสัญญาณ H1 

มอเตอร์จะเริ่มเดินใช้มิเตอร์แบบแคลมป์วัดค่ากระแสทั้ง 3 เฟสที่พร้อมทั้งสังเกตทิศทางการหมุนของ
มอเตอร์ 

6.3กดสวิตช์ปุ่มกด S3 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K2หลอดไฟสัญญาณ H2
มอเตอร์จะเริ่มเดินใช้มิเตอร์แบบแคลมป์วัดค่ากระแสทั้ง 3 เฟสที่พร้อมทั้งสังเกตทิศทางการหมุนของ
มอเตอร์ 

6.4 ขณะมอเตอร์ท างานกดสวิตช์ปุ่มกด S1 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ และ
หลอดไฟสัญญาณ 
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6.5 เขียนสรุปผลการปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสและการควบคุม 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................)  
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย   เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นังสือเมืองไทย,  
  2557.  
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ใบงานที่ 12 หน่วยที่ 5 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที1่2 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 6ชั่วโมง 

ชื่องาน การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Reversing after stop 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1อธิบายหลักการการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Reversing after 
stopได ้
 1.2เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ 
Reversing after stopได ้

 1.3แสดงวิธีต่อวงจรควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Reversing 
after stopได ้

 1.4 แสดงวิธีการ ล าดับขั้นการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3เฟสแบบ Reversing 
after stopได ้

 1.5 นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
2. สมรรถนะ 
 2.1 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส  
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ ์
 3.1มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส      1 ตัว 
 3.2 สวิตช์ปุ่มกด        3ตัว 
 3.3 คอนแทกเตอร์ 220 โวลต์       1ตัว 
 3.4รีเลย์โหลดเกินแบบมีตัวปรับตั้งใหม่      1 ตัว 
 3.5 ฟิวส์ป้องกันวงจรควบคุม       1 ชุด 
 3.5ฟิวส์ป้องกันวงจรก าลัง       1 ชุด 
 3.7 หลอดไฟสัญญาณ        2 หลอด 
 3.6มัลติมิเตอร์        1 ตัว 
 3.7 มิเตอร์แบบแคลมป์       1 ตัว 
 3.8 สายต่อวงจร        1 ชุด 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ivYaNJh0zgw 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1ตรวจสอบการต่อวงจร และตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้วงจรให้ถูกต้อง 
 5.2 อย่าให้ค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์เกินพิกัดกระแสของมอเตอร์ 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
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 6.1ต่อวงจรก าลังและวงจรควบคุมตามรูปที่ 1 และ 2 และจ่ายแรงดันให้กับวงจร 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 วงจรก าลังการกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2วงจรควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟสแบบ Reversing after stop 
6.2 กดสวิตช์ปุ่มกด S2 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K1 หลอดไฟสัญญาณ H1 ใช้

มิเตอร์แบบแคลมป์วัดค่ากระแสทั้ง 3 เฟสทีพ่ร้อมทั้งสังเกตทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 
6.3 กดสวิตช์ปุ่มกด S3 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K2หลอดไฟสัญญาณ H2 
6.4 กดสวิตช์ปุ่มกด S1 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ และหลอดไฟสัญญาณ 
6.5 กดสวิตช์ปุ่มกด S3 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K2หลอดไฟสัญญาณ H2ใช้

มิเตอร์แบบแคลมป์วัดค่ากระแสทั้ง 3 เฟสที่พร้อมทั้งสังเกตทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 
6.6 กดสวิตช์ปุ่มกด S1 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ และหลอดไฟสัญญาณ 
6.7 กดสวิตช์ปุ่มกด S2 อีกครั้ง สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K1 หลอดไฟสัญญาณ 

H1 ใช้มิเตอร์แบบแคลมป์วัดค่ากระแสทั้ง 3 เฟสที่พร้อมทั้งสังเกตทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 
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6.8 เขียนสรุปผลการปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสและการควบคุม 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น. 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................)  
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย   เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นังสือเมืองไทย,  
  2557.  
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ใบงานที่ 13 หน่วยที่ 6 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที1่3 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 6ชั่วโมง 

ชื่องาน การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Manual Star Delta 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1อธิบายหลักการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Manual Star Deltaได ้
 1.2เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Manual Star 
Delta ได ้
 1.3แสดงวิธีต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Manual Star 
Delta ได ้
 1.4 แสดงวิธีการ ล าดับขั้นการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Manual Star Delta 
ได ้
 1.5 นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
2. สมรรถนะ 
 2.1 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส  
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ ์
 3.1มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส380/660     1 ตัว 
 3.2 สวิตช์ปุ่มกด        3ตัว 
 3.3 คอนแทกเตอร์ 220 โวลต์       1ตัว 
 3.4รีเลย์โหลดเกินแบบมีตัวปรับตั้งใหม่      1 ตัว 
 3.5 ฟิวส์ป้องกันวงจรควบคุม       1 ชุด 
 3.5ฟิวส์ป้องกันวงจรก าลัง       1 ชุด 
 3.7 หลอดไฟสัญญาณ        2 หลอด 
 3.6มัลติมิเตอร์        1 ตัว 
 3.7 มิเตอร์แบบแคลมป์       1 ตัว 
 3.8 สายต่อวงจร        1 ชุด 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=doBPliY-cik 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1ตรวจสอบการต่อวงจร และตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้วงจรให้ถูกต้อง 
 5.2 อย่าให้ค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์เกินพิกัดกระแสของมอเตอร์ 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
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 6.1ต่อวงจรก าลังและวงจรควบคุมตามรูปที่ 1 และ 2 และจ่ายแรงดันให้กับวงจร 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 วงจรก าลังการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Star Delta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  วงจรควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Manual Star Delta 
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6.2กดสวิตช์ปุ่มกด S2 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K1และ K2หลอดไฟสัญญาณ 
H1 ใช้มิเตอร์แบบแคลมป์วัดค่ากระแสทั้ง 3 เฟส (มอเตอร์เริ่มเดินแบบ Star) 

6.3กดสวิตช์ปุ่มกด S3 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K1 K2 และ K3หลอดไฟ
สัญญาณ H1 และ H2(มอเตอร์เดินด้วยความเร็วสูงสุดแบบ Delta) 

6.4 กดสวิตช์ปุ่มกด S1 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ และหลอดไฟสัญญาณ 
6.5เขียนสรุปผลการปฏิบัติงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วยการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Star Delta 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................)  
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย   เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นังสือเมืองไทย,  
  2557.  
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ใบงานที่ 14 หน่วยที่ 6 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที1่4 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 6ชั่วโมง 

ชื่องาน การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Automatic Star Delta 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1อธิบายหลักการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Automatic Star Deltaได ้
 1.2เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Auto Star 
Delta ได ้
 1.3แสดงวิธีต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Automatic Star 
Delta ได ้
 1.4 แสดงวิธีการ ล าดับขั้นการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Automatic Star 
Delta ได ้
 1.5 นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
2. สมรรถนะ 
 2.1 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส  
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ ์
 3.1มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส380/660     1 ตัว 
 3.2 สวิตช์ปุ่มกด        3ตัว 
 3.3 คอนแทกเตอร์ 220 โวลต์       1ตัว 
 3.4รีเลย์โหลดเกินแบบมีตัวปรับตั้งใหม่      1 ตัว 
 3.5 ฟิวส์ป้องกันวงจรควบคุม       1 ชุด 
 3.5ฟิวส์ป้องกันวงจรก าลัง       1 ชุด 
 3.7 หลอดไฟสัญญาณ        2 หลอด 
 3.6มัลติมิเตอร์        1 ตัว 
 3.7 มิเตอร์แบบแคลมป์       1 ตัว 
 3.8 สายต่อวงจร        1 ชุด 
 3.9 ตัวตั้งเวลา 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ปรับตั้งตัวตั้งเวลา 5 วินาที 
 4.2 ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=doBPliY-cik 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1ตรวจสอบการต่อวงจร และตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้วงจรให้ถูกต้อง 
 5.2 อย่าให้ค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์เกินพิกัดกระแสของมอเตอร์ 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
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 6.1ต่อวงจรก าลังและวงจรควบคุมตามรูปที่ 1 และ 2 และจ่ายแรงดันให้กับวงจร 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1วงจรก าลังการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Automatic Star Delta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 วงจรควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Automatic Star Delta 
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6.2กดสวิตช์ปุ่มกด S2 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K1และ K2หลอดไฟสัญญาณ 
H1 และ H2 ใช้มิเตอร์แบบแคลมป์วัดค่ากระแสทั้ง 3 เฟส ตอนมอเตอร์เริ่มเดินแบบ Star 

6.3เมื่อถึงเวลาที่ก าหนด สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K1 K2 และ K3หลอดไฟ
สัญญาณ H1 และ H2ตอนมอเตอร์เดินด้วยความเร็วสูงสุดแบบ Deltaดูค่ากระแสที่แคลมป์มิเตอร์ 

6.4 กดสวิตช์ปุ่มกด S1 สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ และหลอดไฟสัญญาณ 
6.5เขียนสรุปผลการปฏิบัติงาน 

               ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วยการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ Star Delta 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................)  
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย   เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นังสือเมืองไทย,  
  2557.  
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ใบงานที่ 15 หน่วยที่ 7 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้ง 15 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 9 ชั่วโมง 

ชื่องาน การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบเรียงล าดับด้วยมือ  
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1 อธิบายหลักการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ท างานแบบเรียงล าดับด้วยมือได้ 

 1.2 เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ท างานแบบ
เรียงล าดับด้วยมือได้ 

 1.3 แสดงวิธีต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ท างานแบบเรียงล าดับด้วยมือได้ 
 1.4 แสดงล าดับขั้นการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ท างานแบบเรียงล าดับด้วยมือได้ 
 1.5 นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และเข้าเรียนตรงเวลา 

2. สมรรถนะ 
 2.1 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสตัวหมุนแบบกรงกระรอก   2 ตัว 
 3.2 สวิตช์ปุ่มกด        3 ตัว 
 3.3 คอนแทกเตอร์ 220 โวลต์       2 ตัว  
 3.4 รีเลย์โหลดเกินแบบมีตัวปรับตั้งใหม่      2 ตัว 
 3.5 ฟิวส์ป้องกันวงจรควบคุม       1 ชุด 
 3.6 ฟิวส์ป้องกันวงจรก าลัง       1 ชุด 
 3.7 หลอดไฟสัญญาณ        4 หลอด 
 3.8 มัลติมิเตอร์                                                       1 ตัว 
 3.9 มิเตอร์แบบแคลมป์       1 ตัว 
 3.10 สายต่อวงจร        1 ชุด 
4. ค าแนะน า 
 4.1 แจ้งผู้สอนก่อนเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์  
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ตรวจสอบการต่อวงจรให้ถูกต้อง 
 5.2 ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้ถูกต้อง 
 5.3 อย่าให้กระแสไฟฟ้าเกินค่าพิกัดของมอเตอร์ 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ท างานแบบเรียงล าดับด้วยมือได้ 
 
 
 
 



58 

 

ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

  6.1.1 ต่อวงจรควบคุมตามรูปที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 วงจรควบคุมการท างานของมอเตอร์ท างานแบบเรียงล าดับด้วยมือได้ 
  6.1.2 ต่อวงจรก าลังตามรูปที่ 2 และจ่ายแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลต์ให้วงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 วงจรก าลังการท างานของมอเตอร์ท างานแบบเรียงล าดับด้วยมือได้ 
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  6.1.3 กดสวิตช์ปุ่มกด S2 สังเกตการณ์ท างานของคอนแทกเตอร์ K1 หลอดไฟสัญญาณ H1 
และมอเตอร์ตัวที่ 1 ท างาน ใช้มิเตอร์แบบแคลมป์วัดค่ากระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสที่ไหลเข้ามอเตอร์ตัวที่ 1 
  6.1.4 กดปุ่มตัดวงจรของรีเลย์โหลดเกิน F4 สังเกตการณ์ท างานของคอนแทกเตอร์ K1 
หลอดไฟสัญญาณ H1 และ H4 มอเตอร์ตัวที่ 1 หยุดท างาน 

6.1.5 กดปุ่มปรับตั้งใหม่ของรีเลย์โหลดเกิน F4 สังเกตหลอดไฟสัญญาณ H4 
6.1.6 กดสวิตช์ปุ่มกด S2 อีกครั้ง 
6.1.7 กดสวิตช์ปุ่มกด S3 สังเกตการณ์ท างานของคอนแทกเตอร์ K1 คอนแทกเตอร์ K2 และ

หลอดไฟสัญญาณ H1 และ H2 มอเตอร์ตัวที่ 1 และมอเตอร์ตัวที่ 2วัดค่ากระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสที่ไหล
เข้ามอเตอร์ตัวที่ 2 โดยใช้มิเตอร์แบบแคลมป์ 

6.1.8 กดปุ่มตัดวงจรของรีเลย์โหลดเกิน F5 สังเกตการณ์ท างานของคอนแทกเตอร์ K2 
หลอดไฟสัญญาณ H2 และ H3 มอเตอร์ตัวที่ 2 หยุดท างาน 

6.1.9 กดปุ่มปรับตั้งของรีเลย์โหลดเกิน F5 สังเกตหลอดไฟสัญญาณ H3 
6.1.10 กดสวิตช์ปุ่มกด S2 อีกครั้งตามข้อ 3 
6.1.11 กดสวิตช์ปุ่ม S3 อีกครั้งตามข้อ 7 
6.1.12 กดสวิตช์ปุ่มกด S1 เปิดวงจรควบคุมไม่ให้กระแสไหลในวงจรควบคุม คอนแทกเตอร์

และหลอดไฟสัญญาณท้ังหมดจะหยุดท างาน มอเตอร์จะหยุดหมุน 
6.1.13 เขียนสรุปผลการปฏิบัติงาน 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

หน่วยที่ 7 ชื่อหน่วย การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ท างานแบบเรียงล าดับ 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย   เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นังสือเมืองไทย,  
  2557.  
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ใบงานที่ 16 หน่วยที่ 7 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที ่16 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 9 ชั่วโมง 

ชื่องาน การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบเรียงล าดับ อัตโนมัติ 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1 อธิบายหลักการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ท างานแบบเรียงล าดับระบบ
อัตโนมัติได้ 
 1.2 เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสท างานแบบ
เรียงล าดับระบบอัตโนมัติได้ 
 1.3 แสดงวิธีต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสท างานแบบเรียงล าดับระบบ
อัตโนมัติได้ 
 1.4 แสดงล าดับขั้นการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสท างานแบบเรียงล าดับระบบ
อัตโนมัติได้ 

 1.5 นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และเข้าเรียนตรงเวลา 
2. สมรรถนะ 
 2.1 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสตัวหมุนแบบกรงกระรอก   2 ตัว 
 3.2 สวิตช์ปุ่มกด        3 ตัว 
 3.3 คอนแทกเตอร์ 220 โวลต์       2 ตัว  
 3.4 รีเลย์โหลดเกินแบบมีตัวปรับตั้งใหม่      2 ตัว 
 3.5 ฟิวส์ป้องกันวงจรควบคุม       1 ชุด 
 3.6 รีเลย์ตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า    1 ตัว 
 3.7ฟิวส์ป้องกันวงจรก าลัง       1 ชุด 
 3.8หลอดไฟสัญญาณ        4 หลอด 
 3.9มัลติมิเตอร์                                                       1 ตัว 
 3.10 มิเตอร์แบบแคลมป์       1 ตัว 
 3.11 สายต่อวงจร        1 ชุด 
4. ค าแนะน า 
 4.1 แจ้งผู้สอนก่อนเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์  
5. ข้อควรระวัง 
 5.1ตรวจสอบการต่อวงจรให้ถูกต้อง 
 5.2 ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้ถูกต้อง 
 5.3 อย่าให้กระแสไฟฟ้าเกินค่าพิกัดของมอเตอร์ 
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6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสท างานแบบเรียงล าดับระบบอัตโนมัติได้ 
  6.1.1 ต่อวงจรควบคุมตามรูปที่ 1 ปรับตั้งเวลาของรีเลย์ตั้งเวลาที่ 10 วินาท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปที ่1 วงจรควบคุมการท างานของมอเตอร์ท างานแบบเรียงล าดับระบบอัตโนมัติ 
  6.1.2 ต่อวงจรก าลังตามรูปที่ 2 และจ่ายแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลต์ให้วงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปที่ 2 วงจรก าลังการท างานของมอเตอร์ท างานแบบเรียงล าดับระบบอัตโนมัติ 
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  6.1.3 กดสวิตช์ปุ่มกด S2 สังเกตการณ์ท างานของคอนแทกเตอร์ K1 รีเลย์ตั้งเวลา KT 
หลอดไฟสัญญาณ H1 และมอเตอร์ตัวที่ 1 ท างานวัดค่ากระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสที่ไหลเข้ามอเตอร์ตัวที่ 1 โดยใช้
มิเตอร์แบบแคลมป ์
  6.1.4 เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้รีเลย์ตั้งเวลา KT ท างาน สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ K1 
คอนแทกเตอร์ K2 และหลอดไฟสัญญาณ H1 และหลอด H2 มอเตอร์ตัวที่ 2 ท างานมอเตอร์ตัวที่ 1 หยุด
ท างานใช้มิเตอร์แบบแคลมป์วัดค่ากระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสที่ไหลเข้ามอเตอร์ตัวที่ 2 

6.1.5 กดปุ่มตัดวงจรของรีเลย์ F5 สังเกตการณ์ท างานของคอนแทกเตอร์ K2 หลอดไฟ
สัญญาณ H2 และ H3 มอเตอร์ตัวที่ 2 หยุดท างาน 

6.1.6 กดปุ่มปรับตั้งใหม่ของรีเลย์โหลดเกิน F5 สังเกตการณ์ท างานของหลอดไฟสัญญาณ 
H3 

6.1.7 กดสวิตช์ปุ่มกด S2 อีกครั้ง การท างานของวงจรจะเป็นไปตามข้อ 3 ถึง 4  
6.1.8 กดสวิตช์ปุ่มกด S1 เปิดวงจรควบคุมไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรควบคุม คอนแทก

เตอร์ และหลอดไฟสัญญาณทั้งหมดจะหยุดท างาน มอเตอร์จะหยุดหมุน 
6.1.9 เขียนสรุปผลการปฏิบัติงาน 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. การประเมินผล 
 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

หน่วยที่ 7 ชื่อหน่วย การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ท างานแบบเรียงล าดับ 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย   เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นังสือเมืองไทย,  
  2557.  
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ใบงานที่ 17 หน่วยที่ 8 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 17 

รหัสวิชา 2104-2009 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา 12 ชั่วโมง 

ชื่องาน การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบหลายความเร็วด้วยคอนแทคเตอร์ 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1อธิบายวิธีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบหลายความเร็วด้วนคอนแทคเตอร์
ได้อย่างถูกต้อง  

 1.2เลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบหลายความเร็วด้วนคอน
แทคเตอร์ได้อย่างถูกต้อง  

 1.3แสดงวิธีต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบหลายความเร็วด้วนคอนแทค
เตอร์ได้อย่างถูกต้อง 

 1.4 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างาน 
2. สมรรถนะ 
 2.1 เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ 
 8.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 2 ความเร็ว 1ตัว 
 3.2 มัลติมิเตอร์  1ตัว  
 3.3 สวิทช์ปุ่มกด 3 ตัว 
 3.4 แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ 220 โวลท์ 4 ตัว 
 3.5 โอเวอร์โหลดรีเลย์แบบมีตัวปรับตั้งค่า 1 ตัว 
 3.6 ฟิวส์วงจรก าลัง 3 ตัว 
 3.7 ฟิวส์วงจรควบคุม 1 ตัว 
 3.8  หลอดไฟสัญญาณ 1 หลอด 
 3.9 เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์ 1 ตัว 
 3.10 สายต่อวงจร 20 เส้น 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซด์ต่อไปนี้ www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/12.docx 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1ตรวจสอบการต่อวงจรให้ถูกต้อง 
 5.2 ระวังการใช้เครื่องมือวัดความเร็วรอบมอเตอร์ 
 5.3ระวังการปรับตั้งค่าโอเวอร์โหลดรีเลย์ควรอยู่ในย่านที่เหมาะสม 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 ต่อวงจรก าลังมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบหลายความเร็วตามรูปที่ 1 
 6.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบหลายความเร็วตามรูปที่ 2 
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รูปที่ 1 วงจรก าลังมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบหลายความเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบหลายความเร็ว 
 

 6.3 จ่ายไฟฟ้าให้กับวงจร กดสวิทช์ S2 วัดความเร็วรอบมอเตอร์และบันทึกผลลงตาราง 
 

หลอดสัญญาณ สภาวะ หมายเหตุ 
H1   
H2   
H3   

 ความเร็วรอบ   
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 6.4  กดสวิทช์ S2 วัดความเร็วรอบมอเตอร์และบันทึกผลลงตาราง 
 

หลอดสัญญาณ สภาวะ หมายเหตุ 
H1   
H2   
H3   

 ความเร็วรอบ   
 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส2104-2109 วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

หน่วยที่ 17 ชื่อหน่วยการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบหลายความเร็วด้วยคอนแทคเตอร์ 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น. 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 
 ศุภชัย เก้าเอ้ียนและคณะ. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.กรุงเทพมหานคร :บริษัทศูนย์หนังสือ  
                        เมืองไทยจ ากัด, 2557.  
 
 


