
 

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาต ิ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส 

ช่ือวิชา ทักษะอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

 

 

 



 
 
 

 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขา ชางอิเล็กทรอนิกส 

ทักษะวิชา อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

เวลาการแขงขัน 180 นาที 

1. วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1  เพ่ือทดสอบทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานของผูเขาแขงขัน ในการวัดทดสอบอุปกรณ  

ในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมและการประยุกตการใชงาน 

1.2  เพ่ือใหครู-อาจารยไดพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนักเรียนในสาขางานในงานอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมและการประยุกตการใชงาน 

 1.3  เพ่ือใหนักเรียนไดใชความรูความสามารถท่ีไดจากการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการ 

  ปฏิบัติงานจริง 

1.4  เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณนอกเหนือจากการศึกษาในหองเรียน 

1.5  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

1.6 เพ่ือยกระดับทักษะฝมือของผูเรียนอาชีวศึกษา ใหกาวสูระดับสากล 
 

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

2.1  ผูเขาแขงขันตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยเอกชน

ประเภทอาชีวศึกษา โดยอายุไมเกิน 25 ป 

 2.2  ผูเขาแขงขันจะตองเขาแขงขันเปนรายบุคคล 

 2.3  สถานศึกษาสามารถสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 5 คน 

2.4  แสดงหลักฐาน คือ สําเนาบัตรนักศึกษา และสําเนาบัตรประชาชน ตองเปนผูท่ีมีรายชื่อตรงตามหลักฐานการ

สมัคร 

2.5  ผูเขาแขงขันตองมีความประพฤติเรียบรอยแตงกายถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษา 
 

3. กติกาการแขงขัน 

3.1  สถานศึกษามีสิทธ์ิสงนักศึกษาเขาแขงขันประเภทบุคคลไมเกิน 5 คน  

3.2  ผูเขาแขงขัน ตองชําระเงินคาสมัครตามท่ีวิทยาลัยเจาภาพกําหนด  

3.3  ทักษะวิชาท่ีมีผูสมัครแขงขันนอยกวา 5 วิทยาลัย อาจไมจัดการแขงขันหรือขึ้นอยูกับดุลยพินิจ 

      ของเจาภาพ 

3.4  ผูเขาแขงขันรายงานตัว ณ สถานท่ีแขงขันกอนเวลาแขงขัน 30 นาที พรอมแสดงบัตรประจําตัว 

      นักศึกษา หรือ บัตรประจําตัวประชาชน กรณีไมมีบัตรตองมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา 



 
 
 

 

3.5  การแขงขันจะเรียงตามลําดับวิทยาลัย ตามการจัดการของกรรมการแตละทักษะวิชา  

3.6  เมื่อถึงเวลาแขงขันกรรมการเรียกตัวผูเขาแขงขัน ใหผูแขงขันรายงานตัวตอคณะกรรมการทันที 

3.7  หากเวลาผานไป 10 นาที ไมรายงานตัว/หรอืเขาประจําท่ี ถือวาวิทยาลัยน้ันสละสิทธ์ิไมเขาแขงขัน 

      การแขงขันจะมีเฉพาะภาคปฏิบัติ กําหนดสัดสวนคะแนนภาคปฏิบัติเทากับ 100 คะแนน  

3.8  ผูเขารวมการแขงขันตองมีความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยโดยเครงครัด 

4. สมรรถนะรายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา 

(ทักษะ) 
เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

100 คะแนน 

1. แสดงความรูเก่ียวกับ

หลักการทํางานของ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ในงานอุตสาหกรรม  

 

1. ความปลอดภัยในการทํางาน 5 คะแนน 

   1.1 การแตงกายถูกตองเหมาะสม 

   1.2 การปฏิบัติงานท่ีไมเกิดอันตรายตอรางกายและ 

        บุคคลอ่ืน 

   1.3 การจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุตาง ๆ เปนระเบียบ 

        เรียบรอย 

 

2. การประกอบวงจรการบัดกรี 50 คะแนน 

   2.1 การวางอุปกรณ 

   2.2 การบัดกร ี

 

2. ประกอบและทดสอบ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสใน

งานอุตสาหกรรม  

3. การทํางานของวงจร 30 คะแนน 

    วงจรทํางานไดถูกตอง ตามท่ีกําหนด  

4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 15 คะแนน 

    ตอเวลาทุก 10 นาที หัก 5 คะแนน ( 3 ครั้ง )  

 

5. วิธีดําเนินการสอบ 

    5.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาสถานท่ีแขงขันกอนเวลาสอบ 10 นาที  

    5.2 กอนลงมือแขงขันใหตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณท่ีตองใชในการปฏิบัติงานกอน (ถาไมมีใหแจง 

         กรรมการ) 

    5.3 ผูเขาแขงขันอานคําสั่งการปฏิบัติงานกอนการปฏิบัติงาน 

    5.4 ในขณะท่ีปฏิบัติงานใหบอกวาทําอะไรเปนชวง ๆ เชน ความปลอดภัยในการทํางาน การประกอบวงจร 

         การบัดกรี  การวางอุปกรณ  การทํางานของวงจร วงจรทํางานไดถูกตอง  



 
 
 

 

6. ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง 

    6.1 เครื่องมือและอุปกรณ ท่ีใชในการประกอบวงจร 

    6.2 อนาล็อกมัลติมิเตอร หรือ ดิจิตอลมัลติมิเตอร 

7. ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให  

    7.1 ถานไฟฉาย AA  2 กอน 

    7.2 เทปพันสายไฟ 

    7.3 ชุดคิท FK1105 หุนยนต TACON วิ่งตามเสน   

 

8. โจทยท่ีใชในการแขงขัน ( ใบงาน,ขอบเขตของขอสอบ ) 

  คําส่ัง ใหนักศึกษาประกอบวงจร  

 1.1 ความปลอดภัยในการทํางาน  

 1.2 การประกอบวงจรท่ีกําหนดให ( ชุดคิท FK1105 หุนยนต TACON วิ่งตามเสน  ) 

 1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  3  ชั่วโมง 

 

 

 



 
 
 

 

9. เกณฑการใหคะแนน 

ช่ือ / ทีม ผูเขาแขงขัน..................................................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา.................................................................................................................................................   

สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ) เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

100 

คะแนน 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการ

ทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ในงานอุตสาหกรรม  

 

1. ความปลอดภัยในการทํางาน 5 คะแนน 

   1.1 การแตงกายถูกตองเหมาะสม 

   1.2 การปฏิบัติงานท่ีไมเกิดอันตรายตอรางกาย   

        และบุคคลอ่ืน 

   1.3 การจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุตาง ๆ  

        เปนระเบียบเรียบรอย 

 

2. การประกอบวงจรการบัดกรี 50 คะแนน 

   2.1 การวางอุปกรณ 

   2.2 การบัดกร ี

 

2. ประกอบและทดสอบอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสในงาน

อุตสาหกรรม  

3. การทํางานของวงจร 30 คะแนน 

    วงจรทํางานไดถูกตอง ตามท่ีกําหนด  

4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 15 คะแนน 

    ตอเวลาทุก 10 นาที หัก 5 คะแนน ( 3 ครั้ง )  

 

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

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

 

10. เกณฑการพิจารณารางวัล 

      การตัดสินผลการแขงขัน / ประกวด กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน 3 ระดับ ดังนี้ 

         คะแนน       90 – 100     คะแนน           เกียรติบัตรเหรียญทอง 

         คะแนน       80 – 89.99   คะแนน           เกียรตบิัตรเหรียญเงิน 

         คะแนน       70 – 79.99   คะแนน           เกียรตบิัตรเหรียญทองแดง 

         คะแนน       60 – 69.99   คะแนน           เกียรตบิัตรชมเชย 

 

 

 



 
 
 

 

11. คณะกรรมการตัดสิน 

ช่ือ / ทีม ผูเขาแขงขัน..................................................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา.................................................................................................................................................  

ลําดับ เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน คะแนน 

เต็ม ท่ีได 

1 ความปลอดภัยในการทํางาน 5 คะแนน 

1.1 
1.1 การแตงกายถูกตองเหมาะสม ให 1 คะแนน 

1   
1.2 การแตงกายไมถูกตองไมเหมาะสม ให 0.5 คะแนน 

1.2 
การปฏิบัติงานท่ีไมเกิดอันตรายตอรางกายและบุคคลอ่ืน ให 2 คะแนน 

2   
การปฏิบัติงานกอใหเกิดความเสี่ยงอันตรายตอรางกายและบุคคลอ่ืน  

1.3 
การจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุตาง ๆ เปนระเบียบเรียบรอย    ให 2 คะแนน 

2   
การจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุตาง ๆ ไมเปนระเบียบเรียบรอย  ให 1 คะแนน 

2 การประกอบวงจรการบัดกรี 50 คะแนน 

2.1 การวางอุปกรณ 25 คะแนน 

2.1.1 

แถบสี/ตัวเลข แสดงคาของอุปกรณ  เรียงจากซายไปขวาและจากบนลงลาง 

ครบถวนถูกตอง ให 5 คะแนน 

5   
แถบสี/ตัวเลข แสดงคาของอุปกรณ  เรียงจากซายไปขวาและจากบนลงลาง 

ผิด 1-3 ตัว ให 3 คะแนน 

แถบสี/ตัวเลข แสดงคาของอุปกรณ  เรียงจากซายไปขวาและจากบนลงลาง 

ผิด 4 ตัวข้ึนไป ให 2 คะแนน 

2.1.2 

อุปกรณตั้งไดฉาก ครบถวนถูกตอง ให 5 คะแนน 

5   อุปกรณตั้งไมไดฉาก 1-3 ตัว ให 3 คะแนน 

อุปกรณตั้งไมไดฉาก 4 ตัวข้ึนไป ให 2 คะแนน 

2.1.3 

ความสูงของอุปกรณไดมาตรฐานครบถวนถูกตอง ให 5 คะแนน 

5   ความสูงของอุปกรณไมไดมาตรฐาน 1-3 ตัว ให 3 คะแนน 

ความสูงของอุปกรณไมไดมาตรฐาน 4 ตัวข้ึนไป ให 2 คะแนน 

2.1.4 
ระยะขาอุปกรณตรวจจับเหมาะสม  ให 5 คะแนน 

5  
ระยะขาอุปกรณตรวจจับไมเหมาะสม  ให 3 คะแนน 

2.1.5 

การตัดขาอุปกรณเรียบรอยครบถวน ให 5 คะแนน 

5  การตัดขาอุปกรณไมเรียบรอย 1-3 ตัว ให 3 คะแนน 

การตัดขาอุปกรณไมเรียบรอย 4 ตัวข้ึนไป ให 2 คะแนน 

 



 
 
 

 

ลําดับ เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน คะแนน 

เต็ม ท่ีได 

2.2 การบัดกร ี 25 คะแนน 

2.2.1 

รูปรางความม่ันคงแข็งแรงของรอยบัดกรีครบถวน ให 5 คะแนน 

5   รูปรางไมมีความม่ันคงแข็งแรงของรอยบัดกรี 1-3 จุด ให 3 คะแนน 

รูปรางไมมีความม่ันคงแข็งแรงของรอยบัดกรี 4 จุดข้ึนไป ให 2 คะแนน 

2.2.2 

รอยบัดกรีเรียบเปนมัน/ไมมีรอยไหม ครบถวน ให 5 คะแนน 

5   รอยบัดกรีเรียบไมเปนมัน/มีรอยไหม 1-3 จุด ให 3 คะแนน 

รอยบัดกรีเรียบไมเปนมัน/มีรอยไหม 4 จุดข้ึนไป ให 2 คะแนน 

2.2.3 

แผนวงจรรอยบดักรีไมหลุดรอน ครบถวน ให 5 คะแนน 

5   แผนวงจรรอยบดักรีมีหลดุรอน 1-3 จุด ให 3 คะแนน 

แผนวงจรรอยบดักรีมีหลดุรอน 4 จุดข้ึนไป ให 2 คะแนน 

2.2.4 
ความสะอาดเรียบรอยของแผนวงจร ให 5 คะแนน 

5   
ไมมีความสะอาดเรียบรอยของแผนวงจร ให 2 คะแนน 

2.2.5 

การบัดกรีครบทุกจุด ให 5 คะแนน 

5   การบัดกรีไมครบขาด 1-3 จุด ให 3 คะแนน 

การบัดกรีไมครบขาด 4 จุดข้ึนไป ให 3 คะแนน 

3 

การทํางานของวงจร 30 คะแนน 

วงจรทํางานไดครบตามท่ีกําหนด ให 30 คะแนน 

30   วงจรทํางานไดไมครบตามท่ีกําหนด ( 1-3 คําสั่ง ให 20 คะแนน ) 

วงจรทํางานไดไมครบตามท่ีกําหนด ( 4 คําสั่งข้ึนไป ให 10 คะแนน ) 

4 

ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 15 คะแนน 

วงจรทํางานเสร็จทันเวลา 3 ชั่วโมง ให 15 คะแนน 

15   ตอเวลา 10 นาที ให 10 คะแนน 

ตอเวลามากกวา  10 นาทีข้ึนไป ไมเกิน 20 นาที ให 5 คะแนน 

รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 100  

คิดเปนรอยละ 100  

 

 

ผลการแขงขัน..................................................... 

 



 
 
 

 

เกณฑการตัดสิน 

คะแนน       90 – 100     คะแนน           เกียรติบัตรเหรียญทอง 

คะแนน       80 – 89.99   คะแนน           เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

คะแนน       70 – 79.99   คะแนน           เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

คะแนน       60 – 69.99   คะแนน           เกียรติบัตรชมเชย 

  

ลงช่ือประธานกรรมการ                                 ลงช่ือกรรมการการแขงขัน 

 

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

 

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

 


