
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

ชื่อวิชา  ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 



 

ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 
วิชา  ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระดับ ปวช. 

*********************************************************************************** 
1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
 1.1 เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจ  ชนิด โครงสรา้ง  สว่นประกอบของมอเตอร ์1 เฟส และ 3 เฟส 
 1.2 เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจ  หลกัการท างาน  คุณลกัษณะของมอเตอร ์1 เฟส และ 3 เฟส 
 1.3 เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจ  การเริม่เดนิ  การกลบัทศิทางการหมุน  การหยุดหมุนมอเตอร ์  
                การน าไปใชง้านและการบ ารุงรกัษา 
 1.4 เพือ่ใหม้ทีกัษะในการตรวจซ่อม  พนัมอเตอร ์ บ ารุงรกัษามอเตอร ์1 เฟส และ 3 เฟส 
 1.5 เพือ่ใหม้กีจินิสยัในการท างาน  
 
2. คุณสมบติของผู้เข้าแข่งขัน 

2.1  เปน็นกัเรยีน นกัศกึษา ระบบปกต ิหรอืระบบทวภิาค(ีไมเ่ปน็พนกังานประจำบรษิทั)ของสถานศกึษา ที่
      กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกำหนดอายุไม่เกิน         25 ปี และได้
      ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 
      ภาคเรียน 

2.2 นักเรียน-นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไม่มีการแยก
สาขาวิชา 

2.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันไม่เกิน 2 คน  
 2.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาใดก็ได้โดยมีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 
      1 รายวิชาเท่านั้น 
 2.5 นักเรียนนักศึกษา ที่เคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
      ไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายวิชาเดิม 

 
3. หลักฐานการรับสมัคร 
  3.1 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาเซ็นสำเนาถูกต้อง SCAN เข้ามาในระบบ 
  3.2 รูปถ่ายใส่ชุดเครื่องแบบของวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 
       1 รูป Add เพ่ิมเข้ามาในแบบฟอร์มรับสมัคร 

 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 4.1 ดูรายละเอียดการแข่งขันทางเว็บไซต์  www.vr-centre.net เนื้อหาและหลักเกณฑ์การให้คะแนน

      แต่ละรายวิชา  วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562  

  4.2 ส่งรายชื ่อคณะกรรมการคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบกรรมการร่วมตัดสินระดับละ 1 คน                     

       ต่อรายวิชา  ภายในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม  2563 

          4.3  ส่งใบสมัครผู้เข้าแข่งขัน ทาง www.vr-centre.net ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 

       

 

http://www.vr-centre.net/


 

  4.4 ส่งเงินค่าสมัครผู้เข้าแข่งขัน  ภายในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 

                โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  สาขาหนองตำลึง 
                ชื่อบัญชีนายรณชัย  นาสวน เลขที่บัญชี  678-8-02337-9 

      ระดับชาติคนละ  50  บาท  
                 
5. กติกาการแข่งขัน 
  5.1  ผู้เข้าแข่งขัน รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที พร้อมแสดงบัตรประจำตัว

       นักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน กรณีไม่มีบัตรต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหาร 

       สถานศึกษา 

  5.2 สถานศึกษามีสิทธิ์ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันไม่เกิน  2  คน   

  5.3  ผู้เข้าแข่งขัน  ต้องมีรายชื่อตามใบสมัครเท่านั้น  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งวิทยาลัยเจ้าภาพ 

                ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 23 มกราคม 2563      โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา 

  5.4  ผู้เข้าแข่งขัน   ต้องชำระเงินค่าสมัครระดับชาติ คนละ 50 บาท 

  5.5  การแข่งขันจะเรียงตามลำดับ  การจับฉลากในวันรายงานตัว 

  5.6  เมื่อถึงเวลาแข่งขัน  คณะกรรมการเรียกทีมเข้าแข่งขันให้ผู้แข่งขันรายงานตัวต่อคณะกรรมการ  

                 ทันที หากเวลาผ่านไป  5 นาที ไม่รายงานตัว / เข้าประจำที่ ถือว่าวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไม่เข้า   

                 แข่งขัน  

5.7  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. วัสดุ-อุปกรณ์และเครื่องมือ 
  6.1 อุปกรณ์ในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องนำมาเองทั้งหมด ดังนี้ 
      - ลวดทองแดงอาบน้ำยา  เบอร์  23  SWG 
      - เครื่องมือสำหรับงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า 
      - หัวแร้งไฟฟ้า 
      - เครื่องตัดกระดาษ 
      - ฟุตเหล็ก 
      - มัลติมิเตอร์  และ  ดิจิตอลมิเตอร์ 
      - ฟอร์มคอยล์ 
      - เครื่องพันคอยล์ 
      - คัตเตอร์ 
      - โครงเปล่ามอเตอร์  3  เฟส  1  แรงม้า 220/380 v   4  POLE  36 SLOT 
      - MYLA  หนา  0.005  นิ้ว  ใช้รอง  SLOT  และใช้ป้องกันขดลวดขณะลง  SLOT  
      - MYLA  หนา  0.0075  นิ้ว  ครอบขดลวดที่ลง  SLOT  แล้ว  
      - ตะกั่วบัดกรี 
      - ปลอกสายขนาดต่าง ๆ 
      - เชือกมัดขดลวดมอเตอร์ 
      - สายอ่อนขนาด  1.5  sq.mm. 
 6.2 เครื่องมือช่างที่ใช้ในการทำงาน ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมมาเอง 
หมายเหตุ  MYLA (ไมล่า) สามารถตัดมาพร้อมใช้งานตามขนาด โดยต้องพับใส่ในเวลาการแข่งขัน 

 
7. ขั้นตอนการแข่งขัน 

ตารางการแข่งขนัสาขางานทกัษะมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบั 
สถานท่ี : หอ้งปฏบิตังิานช่างไฟฟ้าก าลงั 643 วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อ.ีเทค) 
เวลา รายการ หมายเหตุ 

08.00 – 08.30 รายงานตวั 

สอบภาคปฏบิตั ิ  6  ชัว่โมง  
09.00 – 12.00 แขง่ขนัภาคปฏบิตั ิ
12.00 – 13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 16.00 แขง่ขนัภาคปฏบิตั ิ(ต่อ) 

 
8. เกณฑ์การตัดสิน 
 เหรียญทอง           คะแนนระหว่าง    90.00-100.00    คะแนน 
 เหรียญเงิน            คะแนนระหว่าง    80.00-89.99     คะแนน 
 เหรียญทองแดง      คะแนนระหว่าง    70.00-79.99     คะแนน 
 เกียรติบัตรชมเชย      คะแนนระหว่าง    60.00-69.99     คะแนน 
 
 
 



 

9. ค่าสมัคร 
 ค่าสมัครคนละ 50 บาท 
  
10. ดูตารางการแข่งขันทักษะท่ี  www.vr-centre.net  วนัองัคารท่ี 14 มกราคม  2563 
 
11. ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
 อ.ปิยะ  เอีย่มจุย้  โทรศพัท ์ 080-511-7754 
 อ.ศรสีุดา วงษ์หมื่น โทรศพัท ์ 086-820-1487 
 
12. Line กลุ่มการแข่งขัน 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

                                      

http://line.me/ti/g/YrAuNjE-GT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
วิชา ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระดับ  ปวช.   เวลา  6  ชั่วโมง   

วันที่แข่งขัน .......................................... 
สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

 
ข้อสอบภาคปฏิบัติ การแข่งขันทักษะระดับชาติ   

สาขา ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
คำสั่ง ให้ปฏิบัติการพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 

โดยให้ผู้เข้าแข่งขันพันขดลวดลงร่อง SLOT ของ STATOR ในมอเตอร์ 3 Phase 1 HP 220/380V   4  POLE  
36 SLOT ตามรายละเอียดที่กำหนด 
 ลักษณะการแข่งขัน 
  - งานถอดประกอบมอเตอร์ 
  - งานรองฉนวนใน SLOT 
  - งานลงขดลวดตามแบบท่ีกำหนด 
  - งานมัดขดลวด 
  - งานบัดกรี 
  - การทดลองการเดินเครื่อง 
  - ความประณีตสวยงาม 
  - เวลาที่ใช้ภายใน  6  ชม.   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบการลงขดลวดทองแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 
สาขาทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขัน...................................................................................... เลขที่ผู้แข่งขัน.........................
ชื่อวิทยาลัย................................................................................................ หมายเลขงาน..........................
1.  หมวดเวลา ( 5 คะแนน ) 

รายละเอียด ตัวแปรคะแนน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได้ 
 
เวลาในการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) 

ส่งภายในเวลาที่กำหนด 5  

ส่งหลังจากหมดเวลาที่กำหนด 0 

  รวม  

2.  หมวดทักษะการใช้เครื่องมือ ( 10 คะแนน ) 
รายละเอียด ตัวแปรคะแนน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได้ 

1.  ความเป็นระเบียบในการจดัเครื่องมือ   ความสะอาดขณะทำงาน
และก่อนพัก (5 คะแนน) 

เรียบร้อยมาก 5  
พอใช้ 3 
ปรับปรุง 1 

2.  การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงาน (5 คะแนน) 
เรียบร้อยมาก 5  
พอใช้ 3 
ปรับปรุง 1 

  รวม  
3.  หมวดการทำงานและความสวยงาม ( 40 คะแนน ) 

รายละเอียด ตัวแปรคะแนน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได้ 

1.  การถอดและการประกอบ (5 คะแนน) 
ถูกต้องเหมาะสม 5 

 พอใช้ 3 
มีข้อปรับปรุง 1 

2.  การตัดฉนวนรองแบบพับขอบ (5 คะแนน) 
ขนาดที่ถูกต้องเป็นระเบียบ 5 

 พอใช้ 3 
มีจุดที่ต้องแก้ไข 1 

3  การลงขดลวดมอเตอร์และการต่อวงจร
ขดลวด , การบดักรี (20 คะแนน) 

ลงขดลวดเฟสที่ 1  
ถูก 5 

 
ผิด 0 

ลงขดลวดเฟสที่ 2 
ถูก 5 

 
ผิด 0 

ลงขดลวดเฟสที่ 3 
ถูก 5 

 
ผิด 0 

การต่อวงจร และ การบัดกร ี
ถูกต้องและแน่นหนา 5 

 พอใช้    3 
มีจุดปรับปรุง   1 

 
 
 
 
 



 

(ตารางต่อ) 

4.  การใช้ฉนวนปิดที่ สล็อต (5 คะแนน) 
ขนาดที่ถูกต้องเป็นระเบียบ 5 

 พอใช้ 3 
มีจุดปรับปรุง 1 

5.  การมัดขดลวด (5 คะแนน) 
แน่นไม่หลวมจัดเป็นระเบียบ 5 

 พอใช้ 3 
มีจุดปรับปรุง 1 

  รวม  
4.  หมวดความถูกต้องและการทดสอบ ( 45 คะแนน ) 

รายละเอียด ตัวแปรคะแนน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได้ 

1.  การทดสอบการลงกราวด์ (10 คะแนน)   
ไม่มีการลงกราวด์จากการวัด 10 

 
ลงกราวด ์ 0 

2.  การวัดกระแสไฟฟ้าแตล่ะเฟส  
(20 คะแนน) 

กระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสสมดุลกนั 10 
 

กระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสไมส่มดุลกัน 0 
กระแสไฟฟ้าใกล้เคยีง NAME PLATE 10 

 
กระแสไฟฟ้าแตกตา่งจาก NAME PLATE 0 

3.  การวัดความเร็วรอบมอเตอร์  
(5 คะแนน) 

ความเร็วรอบใกล้เคยีง NAME PLATE 5 
 

ความเร็วรอบแตกต่างจาก NAME PLATE 3 
4.  การวัดค่าความตา้นทานขดลวดในแต่ละ
เฟสของมอเตอร์ (10 คะแนน) 

การวัดความต้านทานของขดลวดในแต่ละ
เฟสจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน 

ใกล้เคียง 10 
 

แตกต่าง  0 
  รวม  

 
คะแนนรวมในแต่ละหมวด  

ที ่ หมวดการประเมิน เกณฑ์คะแนน คะแนน 
1 หมวดเวลาการทำงาน 5  
2 หมวดทักษะการใช้เครื่องมือ 10  
3 หมวดการปฏิบัติงานและความสวยงาม 40  
4 หมวดความถูกต้องและการทดสอบ 45  

รวม 100  
 

 
 
 


