โครงการสอน (Course Syllabus)
รายวิชาการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
หลักสู ตรระยะสั้ น 150 ชั่ วโมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ ากาลัง
รหัสวิชา (Course code)

1104-4301

ชื่อวิชา (Course Title)

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ

จานวนหน่ วยกิต (Credits)

3

หน่วยกิต

รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน □ ทฤษฎี

□ ปฏิบตั ิ

□ ทฤษฎีและปฏิบตั ิ

ลักษณะวิชา (Type of Course) □ หลักสู ตรระยะสั้น 225 ชัว่ โมง
□ หลักสู ตรระยะสั้น 150 ชัว่ โมง
ลักษณะการเรียนการสอน

□ เรี ยนในชั้นเรี ยน
□ เรี ยนในชั้นเรี ยนและรู ้ดว้ ยตนเองเพิ่มเติมด้วยชุดการเรี ยน
□ e-Learning

เวลาเรียน (Class Hour)

□ รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.
□ รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
□ รอบค่า เวลา 17.00 – 20.00 น.

ห้ องเรียน (Room)

□ ห้องปฏิบตั ิการเครื่ องกลไฟฟ้ า
□ ห้องปฏิบตั ิการติดตั้งไฟฟ้ า
□ ห้องปฏิบตั ิการซ่ อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน

อาจารย์ ผ้ สู อน (Instructor)
นายเลอพงษ์ สุ วรรณนันท์
โทรศัพท์ 095-7695787 Email address : loephong@live.com
Website : https://www.vosithailand.com/
เวลาให้คาปรึ กษา หรื อสอบถามปัญหาการเรี ยน ทางโทรศัพท์ หรื อ ติดต่อผ่าน Email วันจันทร์
– วันศุกร์ เวลา 20.00 – 23.00 น.

จุดประสงค์ รายวิชา เมื่อผูเ้ รี ยนศึกษารายวิชานี้แล้วสามารถ
1.เข้าใจสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมตามมาตรฐานต่าง ๆ
2.มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
3.ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
4.ควบคุมการสตาร์ ท ควบคุมความเร็ ว และหยุดมอเตอร์ ดว้ ยวิธีต่าง ๆ
5.ตรวจซ่อมและบารุ งรักษาวงจรควบคุมมอเตอร์ ได้
6.มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพที่ดี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ ตามมาตรฐานต่าง ๆ โครงสร้าง
หลักการทางาน การนาไปใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ การอ่านและเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ วงจร
ควบคุมเบื้องต้น วงจรควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส การควบคุมความเร็ ว การ
หยุดมอเตอร์ ดว้ ยวิธีต่าง ๆ การตรวจซ่ อมรักษาอุปกรณ์ และการประมาณราคา ปฏิบตั ิการตรวจสอบ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ การต่อวงจรการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับแบบต่าง ๆ การ
ควบคุมความเร็ ว การหยุดมอเตอร์ การตรวจซ่อมรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ และการประมาณราคา
วิธีจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management)
1.วิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบ
□ บรรยาย (Lecture)
□ อภิปราย (Lecture and discussion)
□ ปฏิบตั ิการในห้องปฏิบตั ิการ (Loborytory)
□ ฝี กทักษะการต่อวงจร
2.กิจกรรม การมอบหมายงาน
□ รายงาน
□ ใบงาน
□ แบบฝึ กหัด
3.ลักษณะกิจกรรม/งานที่มอบหมาย
□ ชุดการเรี ยน
□ แบบฝึ กหัด
□ รายงาน
□ โครงการ/โครงงาน/ชิ้นงาน
□ ใบงาน

สื่ อการสอน (Materials)
□ PowerPoint
□ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์/เว็บไซต์
□ ชุดฝึ กการควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้ า ชุดฝึ กการควบคุมระบบปั๊ มน้ า ชุดฝึ กการเปิ ดปิ ดป้ ายแบบใช้
รี โมทสวิทซ์
□ ตูค้ อนโทรล พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
□ มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ และมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
□ ใบงาน
□ ใบความรู้
□ ชุดการเรี ยน
วิธีการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
1.ผู ้เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นที่ ก าหนดไว้ใ นโครงการสอนนี้ จากเอกสาร
ประกอบการสอนล่วงหน้า
2.หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่ 1-4 ผูส้ อนจะอธิ บายมโนทัศน์สาคัญ (Key Concept) ตามเนื้ อหาในแต่ละ
หน่วยการเรี ยน แล้วให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการเขียนแบบ ทดลองการต่อวงจรพื้นฐานโดยการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3.หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่ 5-7 ผูส้ อนจะอธิ บายมโนทัศน์สาคัญ (Key Concept) ตามเนื้ อหาในแต่ละ
หน่ ว ยการเรี ย น และอธิ บ ายถึ ง ลัก ษณะและวิ ธี ก ารออกแบบวงจรควบคุ ม แบบ Manual และ แบบ
Automatic ของวงจรควบคุมมอเตอร์ แบบต่าง ๆ แล้วให้ผเู ้ รี ยนต่อวงจรตามแบบที่กาหนด
4.หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 8-11 ผูส้ อนจะอธิ บายมโนทัศน์สาคัญ (Key Concept) ตามเนื้ อหาในแต่ละ
หน่ วยการเรี ยน และให้ ผูเ้ รี ย นฝึ กออกแบบวงจรควบคุ ม แบบ Manual และ แบบ Automatic ของวงจร
ควบคุมมอเตอร์ แบบต่าง ๆ ประมาณ 10 นาที ผูส้ อนพิจารณาผลงานของผูเ้ รี ยนแต่ละคน แล้วเฉลย และ
ให้ผเู ้ รี ยนต่อวงจรตามแบบที่ออกแบบ
5.หน่ วยที่ 12 ผูส้ อนให้ โจทย์ก ารประยุกต์ใช้งานวงจรควบคุ ม มอเตอร์ เป็ นกรณี ก ารควบคุ ม
สาหรับงานต่าง ๆ แล้วให้ผเู ้ รี ยนพิจารณาออกแบบวงจรตามเงื่อนไขในแต่ละกรณี และกรณี ที่ออกแบบ
แล้วให้ต่อวงจรแล้วทดลองกับชุ ดฝึ ก คือ (1) วงจรการควบคุมมอเตอร์ ปั๊มน้ าแบบต่าง ๆ (2) วงจรเปิ ดป้ าย
ด้วยสวิทช์ควบคุมระยะไกล (3) วงจรเปิ ดปิ ดประตูดว้ ยสวิทช์ควบคุมระยะไกล
6.หน่วยที่ 13 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และสรุ ปโดยประเมินผลร่ วมกับหน่วยที่ 10
7.หน่วยที่ 14 บรรยาย พร้อมให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิจริ ง
8.หน่วยที่ 15 ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิการประมาณราคาโดยเลือกวงจรใดวงจรหนึ่งที่กาหนดให้ คือ (1)
วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส (2) วงจรควบคุมสตาร์ -เดลต้าอัตโนมัติ (3) วงจรควบคุมกลับทางหมุน
สตาร์ -เดลต้า แบบ Plugging (4) วงจรหยุดมอเตอร์ทางไฟฟ้ า (5) วงจรการควบคุมมอเตอร์ ปั๊มน้ า

9.หน่วยที่ 16 อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
10.ผูเ้ รี ยนแต่ละคนทางานที่ได้รับมอบหมายแล้วเก็บเข้าแฟ้ มสะสมงานรายบุคคล และใช้เวลา
เรี ยนเรี ยนรู ้ เพิ่มเติมด้วยตัวเองจากเอกสารประกอบการสอน ใบความรู้ ชุ ดการเรี ยน สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
หรื อ eLearning
เกณฑ์ ในการการประเมินผล (Evaluation)
กิจกรรม

ผลการเรี ยนรู้

1

ความรู้และทักษะการ
ปฏิบตั ิการต่อวงจร
ควบคุมมอเตอร์แบบ
ต่าง ๆ

2
3
3

4

วิธีประเมิน

จากทักษะการต่อวงจร
1.วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ 1 เฟส
2.วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส
3.วงจรควบคุมสตาร์ -เดลต้าอัตโนมัติ
4.วงจรควบคุมกลับทางหมุนสตาร์ เดลต้า แบบ Plugging
5.วงจรหยุดมอเตอร์ทางไฟฟ้ า
6.การควบคุมมอเตอร์ ปั๊มน้ า
ความรู้ หน่วยที่ 1 – 7 ทดสอบกลางภาค
ความรู้ หน่วยที่ 8 – 16 ทดสอบปลายภาค
ความรู้และทักษะ
จากแฟ้ มสะสมงาน
1.การเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์
จานวน 10 วงจร (20%)
2.การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์
ปั๊ มน้ า (5%)
3.การประมาณราคา (5%)
ทักษะการทางานกลุ่ม การเข้าชั้นเรี ยน
คุณธรรมจริ ยธรรม

สัปดาห์ที่ สัดส่ วนของ
ประเมิน การประเมินผล
1-10
ผลงาน 30 %
(วงจรละ 5 %)

5
10
10

10 %
20 %
30 %

10 %

เกณฑ์ การตัดสิ นผลการเรียน (Evaluation Criteria)
เกรด

ระดับคะแนน

4

80-100

3.5

75-79

3

70-74

2.5

65-69

2

60-64

1.5

55-59

1

50-54

0

0-49

ความหมาย
มี ผลสัมฤทธิ์ ยอดเยี่ยม ผูเ้ รี ยนมี กระบวนการและผลการปฏิ บัติงานที่ ส ะท้อนให้เห็ น ถึ ง
ความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ สามารถออกแบบวงจรที่มีเงื่ อนไขซับซ้อนได้ อ่านแบบ และต่อ
วงจรแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์และตรวจเช็คหาข้อบกพร่ องของวงจรได้
อย่างยอดเยีย่ ม และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในระดับสูง
มีผลสัมฤทธิ์ ดีมาก ผูเ้ รี ยนมีกระบวนการและผลการปฏิ บตั ิงานที่ สะท้อนให้เห็ นถึ งความรู ้
ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระ สามารถออกแบบวงจรที่ มีความซับ ซ้อนระดับปานกลางได้
อ่ านแบบ และต่ อ วงจรแบบต่ าง ๆ ได้อ ย่างถู ก ต้อ ง สามารถวิเคราะห์ แ ละตรวจเช็ ค หา
ข้อบกพร่ องของวงจรได้ดีมาก และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในระดับดีมาก
มี ผลสัมฤทธิ์ ยอดเยี่ยม ผูเ้ รี ยนมี กระบวนการและผลการปฏิ บัติงานที่ ส ะท้อนให้เห็ น ถึ ง
ความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถออกแบบวงจรพื้นฐานได้ สามารถอ่านแบบ และ
ต่อวงจรแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์และตรวจเช็คหาข้อบกพร่ องของวงจร
ได้ดี และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในระดับดี
มี ผลสัมฤทธิ์ ปานกลาง ผูเ้ รี ยนมี กระบวนการและผลการปฏิ บัติงานที่ สะท้อนให้เห็ น ถึ ง
ความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระ สามารถอ่านแบบ แต่ไม่สามารถออกแบบวงจรได้ และ
ต่อวงจรแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์และตรวจเช็คหาข้อบกพร่ องของวงจร
ได้ในระดับปานกลาง และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในระดับปานกลาง
มีผลสัมฤทธิ์ ผ่านมาตรฐาน ผูเ้ รี ยนมีกระบวนการและผลการปฏิบตั ิงานที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระ สามารถอ่านแบบ และต่อวงจรแบบต่าง ๆ ได้ สามารถ
วิเคราะห์และตรวจเช็คหาข้อบกพร่ องของวงจรได้ในระดับน้อย และมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ในระดับน้อย
มีผลสัมฤทธิ์ ไม่ผา่ นมาตรฐาน ผูเ้ รี ยนมีกระบวนการและผลการปฏิบตั ิงานที่สะท้อนให้เห็น
ถึงการขาดความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระ ไม่สามารถอ่านแบบ ไม่สามารถออกแบบ
และแต่สามารถต่อวงจรแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า 60 % มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ และตรวจเช็คหาข้อบกพร่ องของวงจรได้นอ้ ยมาก และมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ในระดับน้อยมาก
มีผลสัมฤทธิ์ต่า ผูเ้ รี ยนมีกระบวนการและผลการปฏิบตั ิงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ความ
เข้าใจในเนื้ อหาสาระในระดับต่า สามารถอ่านแบบ และต่อวงจรแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 50 % ไม่สามารถวิเคราะห์และตรวจเช็คหาข้อบกพร่ องของวงจรได้ และไม่มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้
มีผลสัมฤทธิ์ ต่ามาก ผูเ้ รี ยนมีกระบวนการและผลการปฏิบตั ิงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการขาด
ความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ไม่สามารถสามารถอ่านแบบ และไม่สามารถต่อวงจรตาม
แบบ ไม่สามารถวิเคราะห์และตรวจเช็คหาข้อบกพร่ องของวงจรได้ และไม่มีความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ความรู ้ (สอบไม่ผา่ นรายวิชา)

กาหนดการเรียนการสอน (Course Schedule)
1. เรี ยนในชั้นเรี ยน (เวลาเรี ยนตลอดหลักสู ตร 150 ชัว่ โมง)
เวลาเรียน
หน่ วยที่
ครั้งที่ ชั่วโมง
1. ความรู้ พนื้ ฐานสาหรับการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
36
1.1 สัญลักษณ์และการเขียนแบบวงจรควบคุม
1-4
12
1.2 โครงสร้าง หลักการทางาน การใช้อุปกรณ์ควบคุม 5-7
9
1.3 การอ่านและเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์
8-9
6
1.4 วงจรควบคุมเบื้องต้น
10-12
9
2. การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
12
2.1วงจรควบคุมมอเตอร์ 1 เฟส
13-14
6
2.2 วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ 1 เฟส
15-16
6

3. การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
3.1 วงจรควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสสตาร์ทโดยตรง
3.2 วงจรการควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส
3.3 วงจรควบคุมลดกระแสสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส
3.4 วงจรควบคุมสตาร์ -เดลต้า กลับทางหมุน
3.5 วงจรการหยุดมอเตอร์
4. การประยุกต์ ใช้ งานวงจรควบคุมมอเตอร์
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

17-21
22-27
28-33
34-36
37-38

15
18
18
9
6

39-44

18

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สาธิต
3. ปฏิบตั ิการต่อวงจรควบคุม
มอเตอร์
4. ปฏิบตั ิการทดลองตามใบงาน
1. บรรยาย
2. สาธิต
3. ปฏิบตั ิการต่อวงจรควบคุม
มอเตอร์
4. ปฏิบตั ิการทดลองตามใบงาน
1. บรรยาย
2. สาธิต
3. ปฏิบตั ิการต่อวงจรควบคุม
มอเตอร์
4. ปฏิบตั ิการทดลองตามใบงาน

1. บรรยาย 2. สาธิต
3. ปฏิบตั ิการต่อวงจรควบคุม
มอเตอร์
4. ปฏิบตั ิการทดลองตามใบงาน
5. จาลองสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
ใช้ชุดฝึ กนวัตกรรมที่สร้างขึ้น

หน่ วยที่
5. การติดตั้ง การตรวจซ่ อม และการประมาณราคา
5.1 การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
5.2 การตรวจซ่อมและการบารุ งรักษา
5.3 การประมาณราคา
6.จรรยาบรรณในงานอาชีพ
6.1 การประกอบอาชีพที่มีความรับผิดชอบ
6.2การประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม

เวลาเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ครั้งที่ ชั่วโมง
18
45-46
6
47-48
6
49
6
1. บรรยาย
3
50
3

หมายเหตุ กาหนดการสอนนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.เรี ยนรู ้เพิ่มเติมด้วยตัวเองจากชุดการเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่า 50 ชัว่ โมง
ครั้งที่
1-4
5-7
8-9
10-12
13-14
15-16
17-21
22-27
28-33
34-36
37-38
39-44
45-46
47-48
49
50

หน่วยที่
1.สัญลักษณ์และการเขียนแบบวงจรควบคุม
2.โครงสร้าง หลักการทางาน การใช้อุปกรณ์ควบคุม
3. การอ่านและเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์
4.วงจรควบคุมเบื้องต้น
5.วงจรควบคุมมอเตอร์ 1 เฟส
6.วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ 1 เฟส
7.วงจรควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสสตาร์ทโดยตรง
8.วงจรการควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส
9.วงจรควบคุมลดกระแสสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส
10.วงจรควบคุมสตาร์-เดลต้า กลับทางหมุน
11.วงจรการหยุดมอเตอร์
12.การประยุกต์ใช้งานวงจรควบคุมมอเตอร์
13.การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
14.การตรวจซ่อมและการบารุ งรักษา
15.การประมาณราคา
16.จรรยาบรรณในงานอาชีพ

เวลา
(ชัว่ โมง)
4
3
2
3
2
3
5
6
6
2
2
6
2
2
2
1

กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
1. ศึกษาเพิ่มเติมจากชุดการเรี ยน
2. ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสื ออ่าน
ประกอบ
3.ทาแบบฝึ กหัด
4.เขียนแบบวงจร
5.ออกแบบวงจร
6.จัดทาแฟ้ มสะสมงาน

หมายเหตุ รวมเวลาศึกษาเรี ยนรู ้เพิ่มเติมอย่างน้อยประมาณ 1/3 ของหลักสู ตร (50 ชัว่ โมง)

เอกสาร/หนังสื ออ่านประกอบ (Reference)
1.เอกสาร /ตาราวิชาการ
อานาจ ทองผาสุ ก. (2535). การควบคุมมอเตอร์ . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุ งเทพมหานคร
ธวัชชัย อัตถวิบูลกุล. (2548).การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า. เจริ ญรุ่ งเรื องการพิมพ์ กรุ งเทพฯ
ธวัชชัย อัตถวิบูลกุล. (2548).มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ. เจริ ญรุ่ งเรื องการพิมพ์ กรุ งเทพฯ
วิทยา ประยงค์พนั ธุ์. (2524). การควบคุมมอเตอร์ . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. เว็บไซต์ และ e-learning
1. เว็บไซต์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง https://www.vosithailand.com/
2. Youtube ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
3. elearning : https://www.vosithailand.com/motorcontrol

