
 

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาต ิปการศึกษา 2565 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา  ชางไฟฟากําลัง 

ช่ือวิชา  ทักษะงานการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร 

ระดับช้ัน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 



 

 

เกณฑ กติกา การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขา ชางไฟฟากําลัง 

ทักษะงานการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร  ระดับ ปวช. 

***************************************************************** 

1. วัตถุประสงคของการแขงขัน 

 1.1 เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพในสายอาชีวะศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 1.2 เพ่ือพัฒนาทักษะความรูเก่ียวกับเครื่องมือวัสดุและอุปกรณในงานติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร 

 1.3 เพ่ือพัฒนาทักษะในงานติดตั้งระบบไฟฟาภายในอาคาร 

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน  

 2.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี  (ไมเปนพนักงานประจําบริษัท) ของ          

สถานศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกําหนดอายุไมเกิน 25 ป และไดลงทะเบียน

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในสถานศึกษาดังกลาวไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

 2.2 นักเรียน - นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเขาแขงขันตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไมมีการแยก 

      สาขาวิชา 

 2.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขันไมเกิน 1 คน  

 2.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ไดโดยมีสิทธิ์เขาแขงขัน  

      1 รายวิชาเทานั้น 

 2.5 นักเรียนนักศึกษา ท่ีเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปการศึกษาท่ีผานมา  

      ไมมีสิทธิ์เขาแขงขันในรายวิชาเดิม 

3. กติกาการแขงขัน 

 3.1 ผูเขาแขงขัน รายงานตัว ณ สถานท่ีแขงขันกอนเวลาแขงขัน 30 นาที พรอมแสดงบัตรประจําตัว 

      นักศึกษา หรือ บัตรประจําตัวประชาชน กรณีไมมีบัตรตองมีหนังสือรับรองจากผูบริหาร     

                สถานศึกษา 

 3.2 สถานศึกษามีสิทธิ์สงนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขันไมเกิน 2 คน หรือตามแตเจาภาพกําหนด 

 3.3 ผูเขาแขงขัน ตองมีรายชื่อตามใบสมัครเทานั้น ถามีการเปลี่ยนแปลง ตองแจงวิทยาลัยเจาภาพ 

      ทราบกอนการแขงขัน  1  วัน  โดยมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา 

 3.4 การแขงขันจะเรียงตามลําดับ การจับฉลากในวันรายงานตัว 

 3.5 เม่ือถึงเวลาแขงขัน คณะกรรมการเรียกทีมเขาแขงขันใหผูแขงขันรายงานตัวตอคณะกรรมการ  

      ทันที หากเวลาผานไป 15 นาที ไมรายงานตัว / เขาประจําท่ี ถือวาวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไมเขา  

      แขงขัน  



 

 

 3.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

4. สมรรถนะรายวิชา  

 4.1  แสดงความรูเก่ียวกับการติดตั้งระบบไฟฟาและระบบสื่อสารภายในอาคารมาตรฐานการติดตั้ง 

 4.2  ตอสายตัวนําไฟฟาแบบตางๆ 

 4.3  ติดตั้งวงจรไฟฟาแสงสวาง ไฟฟากําลัง และวงจรสื่อสารภายในอาคารตามมาตรฐานติดตั้ง 

          4.4  ติดตั้งบริภัณฑไฟฟา 

 4.5  ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของระบบไฟฟา 
 

5. วิธีดําเนินการแขงขัน 

 5.1 ผูแขงขันจะจับฉลากหมายเลขบูตแขงขัน เริ่มจับเวลาตั้งแตกรรมการสั่งเริ่มการแขงขัน  

 5.2 ผูเขาแขงขันตองเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ การแชงขันเรียบรอยกอนการแขงขัน 

 5.3 ในการสอบถามขอ สงสัย ผูเขาแขงขันยกมือสงสัญญาณ เพ่ือพบคณะกรรมการ ณ บูตแขงขันของ 

                ตนเอง โดยไมมีการหยุดเวลา 

 5.4 การพิจารณาตัดสิน ใชคะแนนเปนเกณฑพิจารณาหลัก หากคะแนนเทากัน จะพิจารณาท่ีเวลาใช 

                ในการแขงขันในการเรียงลําดับ 

 5.5 ในการสงงาน สามารถสงไดเพียงครั้งเดียว โดยผูเขา แขงขัน ยกมือเพ่ือ ขอสงคณะกรรมการจะ 

                บันทึกเวลา แลวทําการตรวจ หากยังพบขอผิดพลาด กรรมการจะบันทึกการใหคะแนนเทาท่ีตรวจได 

 5.6 ในระหวางการแขงขันหามหยิบ ยืม อุปกรณและเครื่องมือตางๆ จากทีมท่ีรวมแขงขัน 

 5.7 กรณีพบการทุจริต ผิดกติกา กรรมการมีสิทธิใหทีมยุติการแขงขัน 

 

กําหนดการแขงขัน 

เวลา รายการ หมายเหตุ 

08.30 – 09.00  น. รายงานตัว 

สอบภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง 

 

09.00 – 12.00  น. แขงขันภาคปฏิบัติ 

12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00  น. แขงขันภาคปฏิบัติ (ตอ) 

15.00 น. ประกาศผลการแขงขัน 
 

 

 

 

 

 



 

 

6. ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง  

ท่ี จํานวน  

1 Consumer unit 2 wire 1 ตู 

2 Main Circuit Breaker 1  ตัว 

3 Miniature Circuit Breaker 2  ตัว 

4 หลักดินขนาด 16 mm ยาว 200 mm และประกับตอสายทองแดง 1  แทง 

5 ตัวรัดหลักดิน ขนาด 13 mm ชนิด 2 ห ู 2  ตัว 

6 เครื่องมือประจําตัวชาง 1   ชุด 

 

7. ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให  

ท่ี รายการวัสดุ หนวย ปริมาณ ราคา 

1. สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนพีวีซี   

 1.1 สายไฟฟาหุมดวยฉนวนVAF 2 x 1.5 ตารางมิลลิเมตร m 1.5 20 

 1.2 สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดียว IEC01# 2.5 ตารางมิลลิเมตรสีสายสีน้ําตาล  m 1.5 25 

 1.3 สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดียวTH IEC01# 1.5ตารางมิลลิเมตรสีสายสีน้ําตาล  m 8 80 

 1.4สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดียว IEC01#2.5 ตารางมิลลิเมตรสีสายสีฟา m 1.5 25 

 1.5 สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดียว IEC01# 1.5 ตารางมิลลิเมตรสีสายสีเขียว m 1.5 15 

 1.6 สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดียว IEC01#10 ตารางมิลลิเมตรสีสายสีเขียว m 1 40 

 1.7 สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดียว IEC01#6 ตารางมิลลิเมตรสีสายสีฟา m 0.6 20 

 1.8 สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดียว IEC01#1.5 ตารางมิลลิเมตรสีสายสีฟา m 1 10 

2. ทอและอุปกรณการเดินทอ   

 2.1 ทอพีวีซี ขนาด  16-20  มิลลิเมตร (สีขาวหรือสีเหลือง) m 2 30 

 2.2 ทอพีวีซีออน  ขนาด 16-20 มิลลิเมตร (สีขาวหรือสีดํา) m 0.5 10 

 2.3 ตัวรัดทอพีวีซี ขนาดเสนศูนยกลาง 16-20 มิลลิเมตร ชนิดกามปู ตัว 4 16 

 2.4 ตัวตอ (Connecter)ขนาด 16-20 มิลลิเมตร (สีขาวหรือสีเหลือง) ตัว 4 16 

3. ชุดโคมไฟฟาและอุปกรณ   

 3.1หลอดไฟฟา Incandescent 40 Watt ชนิดเกลียว E27 หลอด 1 20 

 3.2ข้ัวรับหลอดเกลียว E27 ชุด 1 20 

 3.3เตารับไฟฟาแบบมีข้ัวตอลงดิน (สําหรับฝาเมจิก 3 ชอง) ตัว 1 115 

 3.4สวิตชสองทาง มี 3 ข้ัวตอ ตัว 2 120 

 3.5สวิตชหนึ่งทาง มี 2 ข้ัวตอ ตัว 1 35 

 3.6ฝา 2 ชอง สําหรับสวิตชไฟฟา  ฝา 2 16 

 3.7ฝา 1 ชอง สําหรับสวิตชไฟฟา  ฝา 1 8 



 

 

 3.8ฝา 1 ชอง สําหรับปลั๊กไฟฟา ฝา 1 8 

 3.9ชุดหลอดฟูลออเรสเซนต18 วัตต ชุด 1 200 

 3.10กลองเมจิกบอกซ ตัว 3 45 

4. อุปกรณประกอบการติดตั้ง ชุด 1 166 

 รวมคาอุปกรณท้ังส้ิน 1,060 

 

หมายเหตุ   ราคาโดยประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ   ปการศึกษา 2565 

ประเภทวิชา ชางอุตสาหกรรม   สาขาวิชา ชางไฟฟากําลัง 

ทักษะงานการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร    ระดับ ปวช. เวลา 4 ช่ัวโมง 

วันท่ีแขงขัน ..........................................สนามสอบ........................................... 

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

 8.  คําส่ัง ใหปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟาดวยราง สายไฟ และทอรอยสายไฟตามแบบงานท่ีกําหนด 

 โดยผูเขาแขงขันตองมีทักษะ และมีความสามารถปฏิบัติงานในเรื่องดังตอไปนี้ 

 1. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือไดถูกตอง 

 2. ตอสายไฟฟาในท่ีพักสายได 

 3. ตอสายแบบตาง ๆ ได 

 4. ตอวงจรแผงจายไฟได 

 5. ตอวงจรไฟฟาควบคุมการเปด-ปดวงจรได 

 6. เดินสายไฟดวยรางไฟฟาได 

 7. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในบานได 

 8. เดินสายไฟดวยทอรอยสายไฟฟาได 

 9. ติดตั้ง เลือกอุปกรณตัดตอนและปองกันไดอยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 



 

 

9. เกณฑการใหคะแนน 

  

1.การทํางาน  (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

1.1  การปฏิบัติงานท้ังสิ้น (การเดินสยไฟฟา การติดตั้งอุปกรณ การเก็บกวาดทุกสิ่งใหเรียบรอย

ในบริเวณปฏืบีติงานของตน และการตรวจสอบวงจรโดยใชมัลติมิเตอรและแกไข) 

       (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 เสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 4 ชั่วโมง 

 ไมเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดถือวาไมผานการแขงขัน 

 

 

 

+20 

ไมผาน 

1.2  การใชเครื่องมือ (คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 

 ใชเครื่องมือถูกตองตามวัตถุประสงคและวิธีการใชของเครื่องมือนั้นๆ 

 ใชเครื่องมือไมถูกตองครั้งท่ี 1 

 ใชเครื่องมือไมถูกตองครั้งท่ี 2 

 

+8 

ตักเตือน 

+0 

1.3  ความสะอาด หลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น (คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 

 บริเวณพ้ืน มีจุดบกพรอง 

 บริเวณท่ีวางเครื่องมือ มีจุดบกพรอง 

 บนชิน้งาน มีจุดบกพรอง 

 การเก็บวัสดุเหลือใช มีจุดบกพรอง 

 

-2 

-2 

-2 

-2 

1.4  ความปลอดภัย ใหตรวจสอบดังนี้ (คะแนนเต็ม 24 คะแนน) 

      -ความปลอดภัยกอนการทดสอบ หมายถึง การเตรียมตัวในการแขงขัน เชนชุดสวมใสใน

การทํางาน อุปกรณปองกันอันตราย(เชน แวนตา ถุงมือ หมวก รองเทานิรภัย) ในครั้งนี้ อนุญาติ

ใหใชรองเทาผาใบในการแขงขันได ท้ังนี้ ชุดสวมใสและอุปกรณปองกันอันตรายให

คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม 

-       ความปลอดภัยตลอดเวลาแขนขัน หมายถึง การทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยเชน การ

ทํางานในท่ีสูง การทํางานในสถานท่ีแคบ การใชสิ่งมีคม 

 ไมมีการปฏิบัติงานท่ีไมปลอดภัย 

 มีการปฏิบัติงานท่ีไมปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

+24 

-6 ตอครั้ง 

 

 

 



 

 

2. การตรวจสอบการทํางานของวงจร (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

ใหจายไฟฟาทดสอบวงจร โดยกรรมการ (หามผูเขาแขงขันเปนผูจายไฟฟาเพ่ือทดสอบ) 

2.1 เกิดการลัดวงจร หรือวงจรใดวงจรหนึ่งไมทํางานหรือทํางานไมถูกตองตามแบบ 

     ถือวา ไมผานการแขงขัน 

2.2 วงจรแสงสวาง L1 , L2 และวงจรเตารับไฟฟา (ท้ัง 3 วงจร) ทํางาน 

หมายเหตุ  เม่ือผูแขงขันปฏิบัติงานเสร็จสิ้น สามารถใชเครื่องวัด (มัลติมิเตอร)เพ่ือตรวจสอบ 

              วงจร และสามารถแกไขใหเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 4 ชั่วโมง ได 

 

ไมผานฯ 

 

+20 

 

3. ระยะหางการติดตั้ง ตองถูกตองตามแบบ A,B.C,D,E,F,G,H,I   (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

 ระยะหาง (A,B.C,D,E) ไมถูกตองตามแบบ ไมเกิน 2 มิลลิเมตร 

 ระยะหาง (F,G.H,I) ไมถูกตองตามแบบ ไมเกิน 2 มิลลิเมตร 

 ระยะหางไมถูกตองตามแบบ ไมเกิน 2 มิลลิเมตร 

 ระยะหางไมถูกตองตามแบบ เกิน 2 มิลลิเมตร 

+4ตอตําแหนง 

+5ตอตําแหนง 

+2ตอตําแหนง 

+0 

 

4. ระดับการติดตั้ง (R,S,T,U,V.W) แนวราบหรือแนวดิ่ง ใหวัดดวยระดับน้ํา ลูกน้ําไมออกนอกเสน 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

ระดับ R,S,T,,V 

 ไดแนวดิ่ง 

 ไมไดแนวดิ่ง 

 

+5 ตอตําแหนง 

+1 ตอตําแหนง 

ระดับ U,W  

 ไดแนวราบ 

 ไมไดแนวราบ 

 

+5 ตอตําแหนง 

+1 ตอตําแหนง 

 

 



 

 

5. การเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกิน (CB1,CB2,CB3) เลือกใชถูกตองเหมาะสม (คะแนนเต็ม 18 

คะแนน) 

 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

 เลือกใชถูกตอง 

 เลือกใชไมถูกตอง 

+6 ตอตัว 

+0 ตอตัว 

 

6. การติดตั้งตูไฟฟา (CU)  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

6.1 แนวราบ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 ลูกน้ําไมออกนอกเสน 

 ลูกน้ําออกนอกเสน 

 

+5 ตอตําแหนง 

+1 ตอตําแหนง 

6.2 ความม่ันคงตองไมโยกคลอน คะแนนเต็ม5 คะแนน) 

 ม่ันคง 

 ไมม่ันคง 

 

+5 ตอตําแหนง 

+1 ตอตําแหนง 

 

7. การติดตั้งชุดโคมไฟฟา (L1)  คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

7.1 แนวราบ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 ลูกน้ําไมออกนอกเสน 

 ลูกน้ําออกนอกเสน 

 

+5 ตอตําแหนง 

+1 ตอตําแหนง 

7.2 ความม่ันคงตองไมโยกคลอน (คะแนนเต็ม5 คะแนน) 

 ม่ันคง 

 ไมม่ันคง 

 

+5 ตอตําแหนง 

+1 ตอตําแหนง 

 

 

 

 

 



 

 

8. การติดตั้งชุดโคมไฟฟา (L2)  คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

ความม่ันคง ตองไมโยกคลอน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 ม่ันคง 

 ไมม่ันคง 

 

+5 

+1 

 

9.&10. การติดตั้งกลองสวิตช (S1&S2&S3)  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

10.1 แนวดิ่ง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 ลูกน้ําไมออกนอกเสน 

 ลูกน้ําออกนอกเสน 

 

+5 ตอกลอง 

+1 ตอกลอง 

10.2 ความม่ันคงตองไมโยกคลอน (คะแนนเต็ม5 คะแนน) 

 ม่ันคง 

 ไมม่ันคง 

 

+5 ตอกลอง 

+1 ตอกลอง 

11. การติดตั้งเตารับไฟฟา (PP)  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

11.1 แนวราบ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 ลูกน้ําไมออกนอกเสน 

 ลูกน้ําออกนอกเสน 

 

+5 

+1 

11.2 ความม่ันคงตองไมโยกคลอน (คะแนนเต็ม5 คะแนน) 

 ม่ันคง 

 ไมม่ันคง 

 

+5 

+1 

 

 

 

 

 



 

 

12. การตอวงจรลงดิน  (คะแนนเต็ม 4 คะแนน) 

 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

การใชตัวปะกับตอสาย ตอสายดินกับหลักดิน(อิเล็กโทรดดิน)

พิจารณาจากวิธีการตอ ตองม่ันคงไมโยกคลอน 

 ถูกตองตามวงจร และม่ันคง 

 ไมถูกตองตามวงจร และม่ันคง 

 

 

 

+4 

+0 

 

13. การติดตั้งทอรอยสาย  (คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

13.1  รูปทรงของทอ คือ ทอรอยสายตองเรียบเสมอกัน ไมหยัก ไมบิดเบี้ยวเสียรูป 

 ไมหหยัก  และ  ไมบิดเบี้ยวเสียรูป 

 หยัก  หรือ  บิดเบี้ยวเสียรูป 

 

+4 

+1 

13.2  ความโคงงอของทอ  ตองโคงงอ 6 – 8 เทาของขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 

        (วัดดวยอุปกรณวัดความโคงท่ีผูทดสอบเตรียมไว) (คะแนนเต็ม 4 คะแนน) 

 โคงงอ  ตามท่ีกําหนด  

 โคงงอ  ผิดไมเกิน  10 มิลลิเมตร  

 โคงงอ  ผิดเกิน 10 มิลลิเมตร  

 

 

+4 

+2 

+0 

13.3  ความม่ันคง  ตองไมโยกคลอน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  

 ม่ันคง   

 ไมม่ันคง 

 

+4 

+0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.การติดตั้งตัวรัดทอ  (คะแนนเตม็ 8 คะแนน) 

 

 

15.การติดตั้งทอพีวีซีออน  ( คะแนนเต็ม 8 คะแนน)  

16.การติดตั้งพีวีซี (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

14.1 ติดตั้งครบจํานวนตามท่ีกําหนดในแบบ  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

 ครบจาํนวน 2 ตัว  

 ไมครบจํานวน 

 

+3 

+1 

14.2 ความม่ันคง  ตองไมโยกคลอน  ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 ม่ันคง 

 ไมม่ันคง  

 

+5 

+1 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

15.1 ติดตั้งประกอบขอตอและทอ ถูกตองตามแบบ  (คะแนนเต็ม 4 คะแนน) 

 ถูกตองตามแบบ 

 ไมถูกตองตามแบบ 

 

+4 

+1 

15.2 ความม่ันคงของขอตอและตัวยึดทอ  ตองไมโยกคลอน  (คะแนนเต็ม 4

คะแนน) 

 ม่ันคง 

 ไมม่ันคง 

 

 

+4 

+1 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

16.1 การแนบสนิทของรอยตอราง (จุด c) (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  

 รอยตอมีชองวางไมเกิน 1 มิลลิเมตร  

 รอยตอมีชองวางเกิน 1 มิลลิเมตร  

 

+5 

+1 

16.2 ความม่ังคง ตองไมโยกคลอน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 ม่ันคง 

 ไมม่ันคง 

 

+5 

+1 



 

 

17.การติดตั้งเข็มขัดรัดสาย (คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 

 

 

18.การติดตั้งสายไฟฟา (คะแนนเต็ม 8คะแนน)  

 

 

 

 

 

 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

17.1 ระยะหางของตัวเข็มขัดรัดสาย (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  

 ระยะหางระหวาง เข็ดขัดรัดสายตัวแรก กับ อุปกรณ เทากับ 2 – 4 

เซนติเมตร และ ระยะหางประชิดระหวางเข็มขัดรัดสาย เทากับ 10 – 

15 เซนติเมตร เฉพาะสวนตรง (ไมรวมถึงสวนโคง) และเทากัน 

 ระยะหางระหวาง เข็มขัดสายตัวแรก กับ อุปกรณ ไมเทากัน 10 -15 

เซนติเมตร เฉพาะสวนตรง  (ไมรวมท้ังสวนโคง) หรือไมเทากัน 

 

 

 

+4 

 

+1 

17.2 ความม่ันคง ตองแนบสนิท ไมหลวมไมโยกคลอน (คะแนน 4 คะแนน)  

 ม่ันคง 

 ไมม่ันคง 

 

+4 

+1 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

18.1 ความโคงของสายไฟฟา ตองโคงงอ 6 – 8 เทาของเสนผาศูนยกลางไฟฟา 

(วัดดวยอุปกรณวัดความโคงท่ีผูทดสอบเตรียมไว) (คะแนนเต็ม 4 คะแนน) 

 โคงงอตามท่ีกําหนด 

 โคงงอผิดไมเกิน 10 มิลลิเมตร  

 โคงงอผิดเกิน 10 มิลลิเมตร  

 

 

+4 

+2 

+0 

 18.2 ความม่ัคง ตองแนบสนิท ไมบิด ไมคตงอ ไมโยกคลอน (คะแนนเต็ม 4

คะแนน)  

 ม่ันคง 

 ไมม่ันคง 

 

 

+4 

+1 



 

 

 

19.การประกอบสายไฟฟาและทอรอยสาย (คะแนนเต็ม 9 คะแนน) 

 

20. การตอวงจรในตูไฟฟา (CU)  คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

20.1 การตอวงจร CB2  ขนาดของสายไฟฟา และสีของสายไฟฟา (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)  

 ถูกตองตามวงจร 

 ไมถูกตองตามวงจร 

 

+3 

+0 

20.2 การตอวงจร CB3  ขนาดของสายไฟฟา และสีของสายไฟฟา (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)  

 ถูกตองตามวงจร 

 ไมถูกตองตามวงจร 

 

+3 

+0 

20.3 การตอวงจร สายตัวนําตอประสาน (bonding jumper) (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  

 ถูกตองตามวงจร 

 ไมถูกตองตามวงจร 

 

+5 

+0 

20.4 การตอวงจร สายตัวนําเปนกลาง (N)  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

19.1 การแนบสนิทของรอยตอระหวาง ทอรอยสาย กับ กลองเตารับไฟฟา PP  

และกลองติดตั้งพีวีซตองไมแตกราว (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)  

 สนิทพอดี (แทงกลมผานศูนยกลาง 1 มิลลิเมตร ลอดผานชองวางระหวาง

ทอ กับ กลอง ไมได) และ กลองพีวีซีไมแตกหรือราวหรือหลวม  

 ไมสนิทพอดี หรือ กลองติดตั้งพีวีซแตกหรือราวหรือหลวม 

 

 

 

+3 

+0 

19.2 การแนบสนิทของรอยตอระหวาง  ทอรอยสาย กับ กลองสวิตซไฟฟา 

S1$S2 และกลองติดตั้งทอพีวีซีตองไมแตกราว (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

 สนิทพอดี (แทงกลมและผานศูนยกลาง 1 มิลลิเมตร ลอดผานชองวาง

ระหวางทอ กับ กลองไมได) และ กลองติดตั้งพีวีซีไมแตกราวหรือหลวม 

 ไมสนิทพอดี หริอ กลองติดตั้งพีวีซีแตกหรือราวหรือหลวม 

 

 

 

+3 

+0 

19.3 ระหวางสายไฟฟา กับ แปน L2 ตัวนําทองแดงของสายไฟฟาตองไมโผลพน

แปน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)  

 ตัวนําทองแดงไมโผลพนแปน 

 ตัวนําทองแดงโผลพนแปน 

 

 

+3 

+0 



 

 

 ถูกตองตามวงจร 

 ไมถูกตองตามวงจร 

+5 

+0 

20.5 การตอวงจร สายดิน (PE)  (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  

 ถูกตองตามวงจร 

 ไมถูกตองตามวงจร 

 

+4 

+0 

 

21. การตอสายไฟฟาในตูไฟฟา (CU) และการจัดสายไฟฟา  (คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

21.1 การปอกฉนวนตองไมใหตัวนําหรือผิวของตัวนําเสียหาย  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

 ตัวนําหรือผิวของตัวนํา ไมเสียหาย 

 ตัวนําหรือผิวของตัวนํา เสียหาย 

 

+3 

-1 ตอจุด 

21.2 การตอวงจรตัวนําดวยตัวตอแบบแปนเกลียว (Wire Nut Connector) และสําหรับ    

       วงจร L1 อนุญาตใหตอตัวนําโดยตรงได (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)  ตามเกณฑดังนี้ 

      1.ไมมีทองแดงโผลพนขอบของตัวตอแบบแปนเกลียว 

      2.จับดึงดวยแรงพอประมาณ ตัวตอแบบแปนเกลียวไมหลุด 

      3.เม่ือหมุนถอดตัวตอแบบแปนเกลียวออก ตัวนําพันกันเปนเกลียวแนนตามเข็ม

นาฬิกา 

      4.ฉนวนไมมีรอยฉีกขาด 

• ไมมีจุดบกพรอง 

• มีจุดบกพรอง 

• เม่ือจับดึงตัวตอแบบแปนเกลียวกับสายไฟฟาดวยแรงพอประมาณถาหลุดหรือโยก

คลอน 

 

 

 

 

 

 

+3 

-1 ตอจุด 

+0 

21.3 การเขาปลายตัวนําท่ีข้ัวตอ  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

• ไมมีตัวนําทองแดงเปดโลงและโผลพนรูของข้ัวตอ 

• มีตัวนําทองแดงเปดโลงและโผลพนรูของข้ัวตอ (ใชวัตถุหนา 1 มม.ตรวจสอบ) 

 

+3 

-1 ตอจุด 

21.4 สายไฟฟาในตูไฟฟาตองเปนระเบียบเรียบรอย (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

• สายไฟฟาถูกจัดเปนกลุม ไมไขวกัน และไมรั้งกัน 

• สายไฟฟาไมเปนกลุม ไขวกัน หรือรั้งกัน 

 

+3 

+0 

 

 

 



 

 

22. การตอวงจรในชุดดวงโคมไฟฟา L1  (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

22.1 การตอวงจรชุดดวงโคมไฟฟา L1  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

 ถูกตองตามวงจร 

 ไมถูกตองตามวงจร 

 

+3 

+0 

22.2 การเขาปลายตัวนําท่ีข้ัวตอ  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

• ไมมีตัวนําทองแดงเปดโลงและโผลพนรูของข้ัวตอ 

• มีตัวนําทองแดงเปดโลงและโผลพนรูของข้ัวตอ (ใชวัตถุหนา 1 มม.ตรวจสอบ) 

 

+3 

-1 ตอจุด 

 

23. การตอวงจรในข้ัวรับหลอด L2  (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

23.1  การเขาปลายตัวนําท่ีข้ัวตอเสนไฟ (L) และท่ีข้ัวตอเสนเปนกลาง (N) 

(คะแนนเต็ม 3 คะแนน)  

 ถูกตองตามวงจร 

 ไมถูกตองตามวงจร 

 

 

+3 

+0 

23.2  การเขาปลายตัวนํา  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

 ม่ันคง ไมหลวม ไมโยกคลอน ถูกทิศทาง  

 ไมม่ันคง หลวม โยกคลอน หรือไมถูกทิศทาง  

 

+3 

+0 

 

24. การตอวงจรในสวิตชไฟฟา S1 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

24.1  การเขาปลายตัวนําท่ีข้ัวตอ  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)  

 ถูกตองตามวงจร 

 ไมถูกตองตามวงจร 

 

+3 

+0 

24.2  การเขาปลายตัวนํา  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

 ม่ันคง ไมหลวม ไมโยกคลอน ถูกทิศทาง  

 ไมม่ันคง หลวม โยกคลอน หรือไมถูกทิศทาง  

 

+3 

-1 ตอจุด 

 

 



 

 

25. การตอวงจรในสวิตชไฟฟา S2 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

25.1  การเขาปลายตัวนําท่ีข้ัวตอ  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)  

 ถูกตองตามวงจร 

 ไมถูกตองตามวงจร 

 

+3 

+0 

25.2  การเขาปลายตัวนํา  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

 ไมมีตัวนําทองแดงเปดโลงและโผลพนรูของข้ัวตอ 

 มีตัวนําทองแดงเปดโลงและโผลพนรูของข้ัวตอ (ใชวัตถุหนา 1 มิลลิเมตร

ตรวจสอบ) 

 

+3 

-1 ตอจุด 

 

26. การตอวงจรในสวิตชไฟฟา S3 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

26.1  การเขาปลายตัวนําท่ีข้ัวตอ  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)  

 ถูกตองตามวงจร 

 ไมถูกตองตามวงจร 

 

+3 

+0 

26.2  การเขาปลายตัวนํา  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

 ไมมีตัวนําทองแดงเปดโลงและโผลพนรูของข้ัวตอ 

 มีตัวนําทองแดงเปดโลงและโผลพนรูของข้ัวตอ (ใชวัตถุหนา 1 มิลลิเมตร

ตรวจสอบ) 

 

+3 

-1 ตอจุด 

 

27. การตอวงจรในเตารับ (PP)  (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

27.1  การเขาปลายตัวนําท่ีข้ัวตอเสนไฟ (L) ท่ีข้ัวตอเสนเปนกลาง(N) และท่ีข้ัวตอ

ตอกับหลักดิน (G)  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)  

 ถูกตองตามวงจร 

 ไมถูกตองตามวงจร 

 

 

+3 

+0 

27.2  การเขาปลายตัวนํา  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

 ไมมีตัวนําทองแดงเปดโลงและโผลพนรูของข้ัวตอ 

 มีตัวนําทองแดงเปดโลงและโผลพนรูของข้ัวตอ (ใชวัตถุหนา 1 มิลลิเมตร

ตรวจสอบ) 

 

+3 

-1 ตอจุด 



 

 

28. ความถูกตองและม่ันคงของการจับยึดท่ีข้ัวตอ คือ ทิศทางการเขาปลายตัวนําตองตามเข็มนาฬิกา และ

ตองขันหมุดเกลียวใหม่ันคงทุกตัว ทดสอบโดยการใชมือขยับสายไฟฟาไป-มา (คะแนนเต็ม 26 คะแนน) 

เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ให (+)/ตัด(-) 

29.1  ท่ี CU ทิศทางการเขาปลายตัวนําถูกตอง และการจับยึดม่ันคงไมโยกคลอน   

(คะแนนเต็ม 8 คะแนน)  

 ถูกตอง และ ม่ันคง 

 ไมถูกตอง หรือไมม่ันคง 

 

 

+8 

-1 ตอตัว 

29.2  ท่ี L1,L2,S1,S2,S3, ทิศทางการเขาปลายตัวนําถูกตอง และการจับยึดม่ันคง

ไมโยกคลอน   (คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 

 ถูกตอง และ ม่ันคง 

 ไมถูกตอง หรือไมม่ันคง 

 

 

+3 ตอตัว 

-1 ตอตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

วิชา ทักษะมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ระดับ ปวช. 

ช่ือ/ทีมผูเขาแขงขัน.................................................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา........................................................................................หมายเลขงาน........................... 

 



 

 

 

 

 

ลํา คะแนน คะแนน

ดับ เต็ม ที่ได

8

8

10

8

8

การประกอบสายไฟฟา 9

และทอรอยสาย 

การตอวงจร CB2 [3] CB3 [3] 20

ในตูไฟฟา (CU)

12

การตอสายไฟฟา

ในตูไฟฟา(CU)

การตอวงจร 6

ในชุดโคมไฟฟา (L1)

การตอวงจร 6

ในขั้วรับหลอด (L2)

การตอวงจร 6

ในสวิตซไฟฟา(S1)

การตอวงจร 6

ในสวิตซไฟฟา(S2)

การตอวงจร 6

ในสวิตซไฟฟา(S3)

การตอวงจร 6

ในเตารับไฟฟา(PP)

ความถูกตองและมั่นคง ที่ L1 [3] 26

ของการจับยึดที่ขั้วตอ

รวมคะแนนขอ 14-28 145

384

ทักษะ เกณฑการปฎิบัติงาน/ประเมิน

15 การติดตั้งทอพีวีซีออน
ติดตั้งถูกตองตรงตามแบบ [4] ความมั่นคงของขอตอและตัวยึดทอ  [4]

14 การติดตั้งตัวรัดทอ
ติดตั้งครบจํานวน 2 ตัว [3] ความมั่นคง [5]

17 การติดตั้งเข็มขัดรัดสาย
ระยะหาง [4] ความมั่นคง [4]

16 การติดตั้งรางพีวีซี
การแนบสนิทของการตอราง C [5] ความมั่นคง [5]

19
การแนบสนิทของทอกับกลอง PP [3] การแนบสนิทของทอกับกลอง S1&S2 [3] สายไฟฟากับแปน L2 [3]

18 การติดตั้งสายไฟฟา
ความมั่นคง [4] โคงงอ b [4]

22
การตอวงจรชุดโคมไฟฟา [3] การเขาปลายตัวนําที่ขั้วตอ [3]

20
สายตัวนําตอประสาน[5] สายตัวนําเปนกลาง(N)[5] สายดิน(PE) [4]

21

การปอกฉนวน [3] การตอวงจรตัวนําดวยตัวตอ Wire Nut  [3]

การเขาปลายตัวนําที่ขั้วตอ [3] (ใชวัตถุหนา 1 มม. ตรวจสอบ)

23
ที่ขั้วตอ L, N [3] มั่นคง, ถูกทิศทาง [3]

24
ที่ขั้วตอ [3] การเขาปลายตัวนําที่ขั้วตอ [3] (ใชวัตถุหนา 1 มม. ตรวจสอบ)

25
ที่ขั้วตอ [3] การเขาปลายตัวนําที่ขั้วตอ [3] (ใชวัตถุหนา 1 มม. ตรวจสอบ)

26
ที่ขั้วตอ [3] การเขาปลายตัวนําที่ขั้วตอ [3] (ใชวัตถุหนา 1 มม. ตรวจสอบ)

27
ที่ขั้วตอ L,N,G [3] การเขาปลายตัวนําที่ขั้วตอ [3] (ใชวัตถุหนา 1 มม. ตรวจสอบ)

28
ที่ CU [8] ที่ L2[3] ที่ S1[3] ที่ S2[3]

                  รวมคะแนนทักษะงาน

ที่ S3[3] ที่ PP [3]

การจัดสายไฟฟา[3]



 

 

ลงช่ือ .................................................  ลงช่ือ ................................................. 

               กรรมการตัดสิน         กรรมการตัดสิน 

         ........../..................../..............    ........../..................../.............. 

 

ลงช่ือ ................................................. 

ประธานกรรมการตัดสิน 

........../..................../.............. 

หมายเหตุ ขอ.1 มีไวสําหรับตัดคะแนน เม่ือผูเขาแขงขันกระทําดังนี้ 

   1.1 ใชเครื่องมือผิดประเภท  

   1.2 ใชวัสดุสิ้นเปลืองเกินกวาท่ีจัดไวให 

   1.3 ทํางานไมปลอดภัย สงผลใหเกิดอันตรายตอผูแขงขันเอง 

 

หมายเหตุ     คะแนนท้ังหมดท่ีไดใหนํามาหารดวย 3.84 ทําใหเปน 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แบบตรวจระยะ 



 

 

 



 

 

10. เกณฑการพิจารณารางวัล 

 การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน ดังนี้ 

  คะแนน    90.00 - 100      คะแนน   เกียรติบัตรเหรียญทอง 

  คะแนน    80.00 - 89.99   คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

  คะแนน    70.00 - 79.99 คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

  คะแนน    60.00 - 69.99  คะแนน   เกียรติบัตรชมเชย 

 

11. คณะกรรมการตัดสิน 

 ใหใชกรรมการจากหนวยงานภายนอกรวมกับคณะกรรมการท่ีเจาภาพแตงตั้ง 

 

 

 

 

ลงช่ือ .........................................................กรรมการ 

   (.........................................................)  

 

ลงช่ือ .........................................................กรรมการ 

   (.........................................................)  

 

ลงช่ือ .................................................... ..... ประธาน 

   (.........................................................)  

 

 

 

 

 

 

 


