
 
โครงการสอน (Course Syllabus) 

รายวชิาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
หลกัสูตรระยะส้ัน 150 ช่ัวโมง 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั  

รหัสวชิา (Course code)  1104-4301 

ช่ือวชิา (Course Title)  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

จ านวนหน่วยกติ (Credits) 3 หน่วยกิต 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน □ ทฤษฎี □ ปฏิบติั □ ทฤษฎีและปฏิบติั 

ลกัษณะวชิา (Type of Course) □ หลกัสูตรระยะสั้น 225 ชัว่โมง 
    □ หลกัสูตรระยะสั้น 150 ชัว่โมง 

ลกัษณะการเรียนการสอน □  เรียนในชั้นเรียน    
    □  เรียนในชั้นเรียนและรู้ดว้ยตนเองเพิ่มเติมดว้ยชุดการเรียน 
    □ e-Learning  

เวลาเรียน (Class Hour)  □ รอบเชา้ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
    □  รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. 
    □ รอบค ่า เวลา 17.00 – 20.00 น. 
 
ห้องเรียน (Room)  □  หอ้งปฏิบติัการเคร่ืองกลไฟฟ้า 
    □  หอ้งปฏิบติัการติดตั้งไฟฟ้า 
    □  หอ้งปฏิบติัการซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 

อาจารย์ผู้สอน (Instructor)  
 นายเลอพงษ ์ สุวรรณนนัท ์  
 โทรศพัท ์095-7695787 Email address : loephong@live.com 
 Website : https://www.vosithailand.com/ 
 เวลาใหค้  าปรึกษา หรือสอบถามปัญหาการเรียน ทางโทรศพัท ์หรือ ติดต่อผา่น Email  วนัจนัทร์ 
– วนัศุกร์  เวลา 20.00 – 23.00 น. 

https://www.vosithailand.com/


จุดประสงค์รายวชิา เม่ือผูเ้รียนศึกษารายวชิาน้ีแลว้สามารถ 
1.เขา้ใจสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นงานควบคุมตามมาตรฐานต่าง ๆ 
2.มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความละเอียด รอบคอบ และปลอดภยั 
3.ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
4.ควบคุมการสตาร์ท ควบคุมความเร็ว และหยดุมอเตอร์ดว้ยวธีิต่าง ๆ  
5.ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาวงจรควบคุมมอเตอร์ได ้
6.มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพท่ีดี 

 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นงานควบคุมมอเตอร์ ตามมาตรฐานต่าง ๆ โครงสร้าง 
หลกัการท างาน การน าไปใชง้านของอุปกรณ์ต่าง ๆ การอ่านและเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ วงจร
ควบคุมเบ้ืองตน้ วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส และ 3 เฟส  การควบคุมความเร็ว การ
หยดุมอเตอร์ดว้ยวธีิต่าง ๆ การตรวจซ่อมรักษาอุปกรณ์ และการประมาณราคา ปฏิบติัการตรวจสอบ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการควบคุมมอเตอร์ การต่อวงจรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัแบบต่าง ๆ การ
ควบคุมความเร็ว การหยุดมอเตอร์ การตรวจซ่อมรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ และการประมาณราคา 

วธีิจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) 
 1.วธีิการจดัการเรียนรู้แบบ 
  □ บรรยาย (Lecture) 
  □ อภิปราย (Lecture and discussion) 
  □ ปฏิบติัการในห้องปฏิบติัการ (Loborytory) 
  □ ฝีกทกัษะการต่อวงจร 
 2.กิจกรรม การมอบหมายงาน 
  □ รายงาน 
  □ ใบงาน 
  □ แบบฝึกหดั 
 3.ลกัษณะกิจกรรม/งานท่ีมอบหมาย 

□ ชุดการเรียน 
□ แบบฝึกหดั 
□ รายงาน 
□ โครงการ/โครงงาน/ช้ินงาน 
□ ใบงาน 



ส่ือการสอน (Materials) 
□ PowerPoint 
□ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์/เวบ็ไซต ์
□ ชุดฝึกการควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า ชุดฝึกการควบคุมระบบป๊ัมน ้า ชุดฝึกการเปิดปิดป้ายแบบใช้

รีโมทสวทิซ์ 
□ ตูค้อนโทรล พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 
□ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
□ ใบงาน 
□ ใบความรู้ 
□ ชุดการเรียน 

 
วธีิการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 1.ผู ้เรียนศึกษาเน้ือหาแต่ละหน่วยการเรียนท่ีก าหนดไว้ในโครงการสอนน้ี จากเอกสาร
ประกอบการสอนล่วงหนา้ 
 2.หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-4 ผูส้อนจะอธิบายมโนทศัน์ส าคญั (Key Concept) ตามเน้ือหาในแต่ละ
หน่วยการเรียน แลว้ใหผู้เ้รียนฝึกการเขียนแบบ ทดลองการต่อวงจรพื้นฐานโดยการเรียนรู้ร่วมกนั 
 3.หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5-7  ผูส้อนจะอธิบายมโนทศัน์ส าคญั (Key Concept) ตามเน้ือหาในแต่ละ
หน่วยการเรียน และอธิบายถึงลักษณะและวิธีการออกแบบวงจรควบคุมแบบ Manual และ แบบ 
Automatic ของวงจรควบคุมมอเตอร์แบบต่าง ๆ แลว้ใหผู้เ้รียนต่อวงจรตามแบบท่ีก าหนด 
 4.หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8-11 ผูส้อนจะอธิบายมโนทศัน์ส าคญั (Key Concept) ตามเน้ือหาในแต่ละ
หน่วยการเรียน และให้ผูเ้รียนฝึกออกแบบวงจรควบคุมแบบ Manual และ แบบ Automatic ของวงจร
ควบคุมมอเตอร์แบบต่าง ๆ ประมาณ 10 นาที ผูส้อนพิจารณาผลงานของผูเ้รียนแต่ละคน แลว้เฉลย และ
ใหผู้เ้รียนต่อวงจรตามแบบท่ีออกแบบ 
 5.หน่วยท่ี 12 ผูส้อนให้โจทยก์ารประยุกต์ใช้งานวงจรควบคุมมอเตอร์ เป็นกรณีการควบคุม
ส าหรับงานต่าง ๆ แลว้ให้ผูเ้รียนพิจารณาออกแบบวงจรตามเง่ือนไขในแต่ละกรณี และกรณีท่ีออกแบบ
แลว้ให้ต่อวงจรแลว้ทดลองกบัชุดฝึก คือ (1) วงจรการควบคุมมอเตอร์ป๊ัมน ้ าแบบต่าง ๆ (2) วงจรเปิดป้าย
ดว้ยสวทิช์ควบคุมระยะไกล (3) วงจรเปิดปิดประตูดว้ยสวทิช์ควบคุมระยะไกล  
 6.หน่วยท่ี 13 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และสรุปโดยประเมินผลร่วมกบัหน่วยท่ี 10 
 7.หน่วยท่ี 14 บรรยาย พร้อมใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริง 
 8.หน่วยท่ี 15 ใหผู้เ้รียนปฏิบติัการประมาณราคาโดยเลือกวงจรใดวงจรหน่ึงท่ีก าหนดให ้คือ (1) 
วงจรกลบัทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส (2) วงจรควบคุมสตาร์-เดลตา้อตัโนมติั (3) วงจรควบคุมกลบัทางหมุน
สตาร์-เดลตา้ แบบ Plugging  (4) วงจรหยดุมอเตอร์ทางไฟฟ้า (5) วงจรการควบคุมมอเตอร์ป๊ัมน ้า 



 9.หน่วยท่ี 16 อภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
 10.ผูเ้รียนแต่ละคนท างานท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้เก็บเขา้แฟ้มสะสมงานรายบุคคล และใช้เวลา
เรียนเรียนรู้เพิ่มเติมดว้ยตวัเองจากเอกสารประกอบการสอน ใบความรู้ ชุดการเรียน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ eLearning 
 
เกณฑ์ในการการประเมินผล (Evaluation) 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วธีิประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 ความรู้และทกัษะการ
ปฏิบติัการต่อวงจร
ควบคุมมอเตอร์แบบ
ต่าง ๆ 

จากทกัษะการต่อวงจร 
1.วงจรกลบัทางหมุนมอเตอร์ 1 เฟส 
2.วงจรกลบัทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส 
3.วงจรควบคุมสตาร์-เดลตา้อตัโนมติั 
4.วงจรควบคุมกลบัทางหมุนสตาร์-
เดลตา้ แบบ Plugging  

5.วงจรหยุดมอเตอร์ทางไฟฟ้า 
6.การควบคุมมอเตอร์ป๊ัมน ้า 

1-10 ผลงาน 30 % 
(วงจรละ 5 %) 
 

2 ความรู้ หน่วยท่ี 1 – 7 ทดสอบกลางภาค 5 10 % 
3 ความรู้ หน่วยท่ี 8 – 16 ทดสอบปลายภาค 10 20 % 
3 ความรู้และทกัษะ จากแฟ้มสะสมงาน 

1.การเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ 
จ านวน 10 วงจร (20%) 

2.การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์
ป๊ัมน ้า (5%) 

3.การประมาณราคา (5%) 

10 30 % 

4 คุณธรรมจริยธรรม  ทกัษะการท างานกลุ่ม การเขา้ชั้นเรียน  10 % 
 

 

 

 



เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน (Evaluation Criteria) 
เกรด ระดบัคะแนน ความหมาย 

4 80-100 

มีผลสัมฤทธ์ิยอดเยี่ยม ผูเ้รียนมีกระบวนการและผลการปฏิบัติงานท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์สามารถออกแบบวงจรท่ีมีเง่ือนไขซบัซอ้นได ้อ่านแบบ และต่อ
วงจรแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถวเิคราะห์และตรวจเช็คหาขอ้บกพร่องของวงจรได้
อยา่งยอดเยีย่ม  และมีความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในระดบัสูง 

3.5 75-79 

มีผลสัมฤทธ์ิดีมาก ผูเ้รียนมีกระบวนการและผลการปฏิบติังานท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้
ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ สามารถออกแบบวงจรท่ีมีความซับซ้อนระดับปานกลางได ้ 
อ่านแบบ และต่อวงจรแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์และตรวจเช็คหา
ขอ้บกพร่องของวงจรไดดี้มาก  และมีความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในระดบัดีมาก 

3 70-74 

มีผลสัมฤทธ์ิยอดเยี่ยม ผูเ้รียนมีกระบวนการและผลการปฏิบัติงานท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ สามารถออกแบบวงจรพ้ืนฐานได ้ สามารถอ่านแบบ และ
ต่อวงจรแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถวิเคราะห์และตรวจเช็คหาขอ้บกพร่องของวงจร
ไดดี้  และมีความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในระดบัดี 

2.5 65-69 

มีผลสัมฤทธ์ิปานกลาง ผูเ้รียนมีกระบวนการและผลการปฏิบัติงานท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ สามารถอ่านแบบ แต่ไม่สามารถออกแบบวงจรได ้และ
ต่อวงจรแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถวิเคราะห์และตรวจเช็คหาขอ้บกพร่องของวงจร
ไดใ้นระดบัปานกลาง  และมีความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในระดบัปานกลาง 

2 60-64 

มีผลสัมฤทธ์ิผา่นมาตรฐาน ผูเ้รียนมีกระบวนการและผลการปฏิบติังานท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ สามารถอ่านแบบ และต่อวงจรแบบต่าง ๆ ได ้สามารถ
วเิคราะห์และตรวจเช็คหาขอ้บกพร่องของวงจรไดใ้นระดบันอ้ย  และมีความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในระดบันอ้ย 

1.5 55-59 

มีผลสัมฤทธ์ิไม่ผา่นมาตรฐาน ผูเ้รียนมีกระบวนการและผลการปฏิบติังานท่ีสะทอ้นให้เห็น
ถึงการขาดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ ไม่สามารถอ่านแบบ ไม่สามารถออกแบบ 
และแต่สามารถต่อวงจรแบบต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งไม่น้อยกว่า 60 %  มีความสามารถใน
การวเิคราะห์ และตรวจเช็คหาขอ้บกพร่องของวงจรไดน้อ้ยมาก  และมีความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในระดบันอ้ยมาก 

1 50-54 

มีผลสมัฤทธ์ิต ่า ผูเ้รียนมีกระบวนการและผลการปฏิบติังานท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ความ
เขา้ใจในเน้ือหาสาระในระดบัต ่า สามารถอ่านแบบ และต่อวงจรแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 50 %  ไม่สามารถวิเคราะห์และตรวจเช็คหาขอ้บกพร่องของวงจรได ้ และไม่มี
ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

0 0-49 

มีผลสัมฤทธ์ิต ่ามาก ผูเ้รียนมีกระบวนการและผลการปฏิบติังานท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการขาด
ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ ไม่สามารถสามารถอ่านแบบ และไม่สามารถต่อวงจรตาม
แบบ ไม่สามารถวิเคราะห์และตรวจเช็คหาขอ้บกพร่องของวงจรได ้ และไม่มีความสามารถ
ในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ (สอบไม่ผา่นรายวชิา) 



ก าหนดการเรียนการสอน (Course Schedule) 
 1. เรียนในชั้นเรียน (เวลาเรียนตลอดหลกัสูตร 150 ชัว่โมง) 

หน่วยที่ 
เวลาเรียน  

กจิกรรมการเรียนการสอน 
คร้ังที่ ช่ัวโมง 

1. ความรู้พืน้ฐานส าหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 36 1. บรรยาย 
2. สาธิต 
3. ปฏิบติัการต่อวงจรควบคุม

มอเตอร์ 
4. ปฏิบติัการทดลองตามใบงาน 

    1.1 สัญลกัษณ์และการเขียนแบบวงจรควบคุม 1-4 12 
    1.2 โครงสร้าง หลกัการท างาน การใชอุ้ปกรณ์ควบคุม 5-7 9 
    1.3 การอ่านและเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ 8-9 6 
    1.4 วงจรควบคุมเบ้ืองตน้ 10-12 9 
2. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 12 1. บรรยาย 

2. สาธิต 
3. ปฏิบติัการต่อวงจรควบคุม

มอเตอร์ 
4. ปฏิบติัการทดลองตามใบงาน 

    2.1วงจรควบคุมมอเตอร์ 1 เฟส 13-14 6 
    2.2 วงจรกลบัทางหมุนมอเตอร์ 1 เฟส 15-16 6 

3. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส   1. บรรยาย 
2. สาธิต 
3. ปฏิบติัการต่อวงจรควบคุม

มอเตอร์ 
4. ปฏิบติัการทดลองตามใบงาน 

    3.1 วงจรควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสสตาร์ทโดยตรง 17-21 15 
    3.2 วงจรการควบคุมการกลบัทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส 22-27 18 
    3.3 วงจรควบคุมลดกระแสสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส 28-33 18 
    3.4 วงจรควบคุมสตาร์-เดลตา้ กลบัทางหมุน 34-36 9 
    3.5 วงจรการหยดุมอเตอร์ 37-38 6 
4. การประยุกต์ใช้งานวงจรควบคุมมอเตอร์   
    4.1 Pressure Switch 
    4.2 Flot switch 
    4.3 Time clock 
    4.4 Electrical Measuriment  
    4.5 Heater Control 
    4.6 Limit Switch 
    4.7 Photo Electric Switch 
    4.8 Proximity 
    4.9 Time delay relay  

39-44 18 1. บรรยาย 2. สาธิต 
3. ปฏิบติัการต่อวงจรควบคุม

มอเตอร์ 
4. ปฏิบติัการทดลองตามใบงาน 
5. จ  าลองสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
ใชชุ้ดฝึกนวตักรรมท่ีสร้างข้ึน 

 



หน่วยที่ 
เวลาเรียน  

กจิกรรมการเรียนการสอน 
คร้ังที่ ช่ัวโมง 

5. การติดตั้ง การตรวจซ่อม และการประมาณราคา  18  
    5.1 การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม 45-46 6 
    5.2 การตรวจซ่อมและการบ ารุงรักษา 47-48 6 
    5.3 การประมาณราคา 49 6 
6.จรรยาบรรณในงานอาชีพ 3 1. บรรยาย 
    6.1 การประกอบอาชีพท่ีมีความรับผดิชอบ 

   6.2การประกอบอาชีพอยา่งมีคุณธรรม 
50 3 

 
หมายเหตุ ก าหนดการสอนน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

   2.เรียนรู้เพิ่มเติมดว้ยตวัเองจากชุดการเรียน ไม่นอ้ยกวา่ 50 ชัว่โมง 

คร้ังท่ี หน่วยท่ี 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

1-4 1.สญัลกัษณ์และการเขียนแบบวงจรควบคุม 4 1. ศึกษาเพ่ิมเติมจากชุดการเรียน 
2. ศึกษาเพ่ิมเติมจากหนงัสืออ่าน

ประกอบ 
3.ท าแบบฝึกหดั 
4.เขียนแบบวงจร 
5.ออกแบบวงจร 
6.จดัท าแฟ้มสะสมงาน 

5-7 2.โครงสร้าง หลกัการท างาน การใชอุ้ปกรณ์ควบคุม 3 
8-9 3. การอ่านและเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ 2 
10-12 4.วงจรควบคุมเบ้ืองตน้ 3 
13-14 5.วงจรควบคุมมอเตอร์ 1 เฟส 2 
15-16 6.วงจรกลบัทางหมุนมอเตอร์ 1 เฟส 3 
17-21 7.วงจรควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสสตาร์ทโดยตรง 5 
22-27 8.วงจรการควบคุมการกลบัทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส 6 
28-33 9.วงจรควบคุมลดกระแสสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส 6 
34-36 10.วงจรควบคุมสตาร์-เดลตา้ กลบัทางหมุน 2 
37-38 11.วงจรการหยดุมอเตอร์ 2 
39-44 12.การประยกุตใ์ชง้านวงจรควบคุมมอเตอร์ 6 
45-46 13.การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม 2 
47-48 14.การตรวจซ่อมและการบ ารุงรักษา 2 
49 15.การประมาณราคา 2 
50 16.จรรยาบรรณในงานอาชีพ 1 

 
หมายเหตุ รวมเวลาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอยา่งนอ้ยประมาณ 1/3 ของหลกัสูตร (50 ชัว่โมง)  



เอกสาร/หนังสืออ่านประกอบ (Reference) 
1.เอกสาร /ต าราวชิาการ 
อ านาจ  ทองผาสุก. (2535). การควบคุมมอเตอร์. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

กรุงเทพมหานคร 
ธวชัชยั  อตัถวบิูลกุล. (2548).การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า. เจริญรุ่งเรืองการพิมพ ์กรุงเทพฯ 
ธวชัชยั  อตัถวบิูลกุล. (2548).มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั. เจริญรุ่งเรืองการพิมพ ์กรุงเทพฯ 
วทิยา ประยงคพ์นัธ์ุ. (2524). การควบคุมมอเตอร์. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
2. เวบ็ไซต์ และ e-learning   
 1. เวบ็ไซตแ์ผนกวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั https://www.vosithailand.com/ 
 2. Youtube ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชีพ 
 3. elearning : https://www.vosithailand.com/motorcontrol 
   

https://www.vosithailand.com/
https://www.vosithailand.com/electrialinstallation

