
 

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา  ชางไฟฟากําลัง 

ช่ือวิชา  ทักษะการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร 

ระดับช้ัน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 



 

 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

วิชา  ทักษะการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร  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 

      และไดลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (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  

 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 ตอสายตัวนําไฟฟาแบบตาง ๆ 

 4.2  ติดตั้งวงจรไฟฟาแสงสวาง  ไฟฟากําลัง  ภายในอาคารตามมาตรฐานการติดตั้ง 

 4.3 ติดตั้งบริภัณฑไฟฟา 

 4.4 ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของระบบไฟฟา 

 

5. วิธีดําเนินการสอบ 

 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 กรรมการจะบันทึกการใหคะแนนเทาท่ี 

                ตรวจได 

 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 รายการ จํานวน 

1 Consumer unit 2 wire 1  ใบ 

2 Main Circuit Breaker 1  ตัว 

3 Miniature Circuit Breaker 2  ตัว 

4 หลักดินขนาด 16 mm ยาว 200 mm และประกับตอสายทองแดง 1  เสน 

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 15 135 

 1.2 สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดียวTHW 1 x 2.5 ตารางมิลลิเมตรสีสายสีน้ําตาล  m 4 40 

 1.3สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดียว THW 1 x 2.5 ตารางมิลลิเมตรสีสายสีฟา m 2 20 

 1.4 สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดียว THW 1 x 1.5 ตารางมิลลิเมตรสีสายสีเขียว m 2 14 

 1.5 สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดียว THW 1 x 10 ตารางมิลลิเมตรสีสายสีเขียว m 1 30 

 1.6 สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดียวTHW 1 x 6 ตารางมิลลิเมตรสีสายสีฟา m 1 15 

2. ทอและอุปกรณการเดินทอ   

 2.1 ทอพีวีซี ขนาด  20  มิลลิเมตร Clipsal m 3 80 

 2.2 ของอพีวีซี 90 องศา ขนาด 20 มิลลิเมตร Clipsal อัน 1 20 

 2.3 ตัวรัดทอพีวีซี ขนาดเสนศูนยกลาง 20 มิลลิเมตร ชนิดกามป ตัว 6 24 

 2.4 ตัวตอ (Connecter)ขนาด 20 มิลลิเมตร Clipsal ตัว 2 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 

 3.6ชุดหลอดฟูลออเรสเซนต18 วัตต ชุด 1 200 

 3.7กลองเมจิกบอกซ ตัว 4 40 

4. อุปกรณประกอบการติดตั้ง ชุด 1 166 

 รวมคาอุปกรณท้ังส้ิน 1,110 



 

 

8. โจทยท่ีใชในการแขงขัน  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วิชาสาขาทักษะการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร    ระดับ ปวช. เวลา 4 ช่ัวโมง 

วันท่ีแขงขัน .......................................... 

สนามสอบ............................................................................. 

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

   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 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดแบบทดสอบ 

1.ชุดดวงโคมไฟฟา L1 ท่ีใชสวิตซ S1 ควบคุม 

2.ชุดดวงโคมไฟฟา L2 ท่ีไซสวิตซสองทาง S2 และ S3 ควบคุม 

3.เตารับไฟฟา มีข้ัวตอลงดิน PP (2P+E) 

4.สายไฟฟา VAF 2x1.5 ตารางมิลลิเมตร 

5.สายไฟฟา THW 1x2.5 ตารางมิลลิเมตร. สีดํา 

6.สายไฟฟา THW 1x2.5 ตารางมิลลิเมตร, สีขาว 

7.สายไฟฟา THW 1x1.5 ตารางมิลลิเมตร, สีเขียว 

8.สายไฟฟา THW 1x10 ตารางมิลลิเมตร, สีเขียว 

9.ทอพีวีซี ขนาด 16-20 มิลลิเมตร, สีเหลืองหรือสีขาว 

10.ของอพีวีซี ขนาด 16-20 มิลเมตร, สีเหลืองหรือสีขาว 

11.หลักดิน ขนาด 16 มิลลิเมตร (5/8 นิ้ว) 

12.เสนอางอิงสําหรับแนวระดับ อยูท่ีก่ึงกลางแผงทดสอบ 

13.เสนอางอิงสําหรับแนวตั้งอยูสูงจากพ้ืนเทากับ 120 เซนติเมตร+ระยะ h เซนติเมตร 

หมายเหตุ 1.ระยะในแบบมีหนวยเปนเซนติเมตร 

             2.รายการอุปกรณขางตนใชเพ่ือการทดสอบเทานั้น 

               หามใชยึดถือเปนมาตรฐาน  

             3. ใชตัวตอแบบแปนเกลียว (Wire Nut Connector) ในตูไฟฟา (LC) 

                และ สวิตซ S1 เทานั้น  

             4. มิติ วัดระยะของสายไฟฟาจากเสนอางอิงถึงก่ึงกลางของอุปกรณ  

                        5.การติดตั้ง LC ใหอยูในความเหมาะสมของการติดตั้ง 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดประกอบแบบ 

CB1 เซอรกิตเบรกเกอร 2 Pole ขนาด 32 A  

CB2 เซอรกิตเบรกเกอร 1 Pole ขนาด 16 A  

CB3 เซอรกิตเบรกเกอร 1 Pcle ขนาด 10 A  

PP เตารับไฟฟา  

L1 หลอดฟลูออเรสเซนต  

L2 หลอดไฟฟา  

S1 สวิตซไฟฟาข้ัวเดี่ยว (single-pole switches, มี 2 ข้ัวตอ)  

S2,S3 สวิตซสองทาง (two-way switches, มี 3 ข้ัวตอ)



 

 

9. เกณฑการใหคะแนน 

 การตรวจใหคะแนนเฉพาะผลงานท่ีติดตั้งเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงตองถูกตามแผนผังท่ีกําหนด 

อยางปลอดภัย การติดตั้งระบบไฟฟาในอาคารนั้น ควรจะตองมีความประณีตและรอบคอบสามารถผลิตผลงาน

สําเร็จไดถูกตองตามแผนผังไฟฟาท่ีกําหนดโดยจะตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้ 

 1. ความปลอดภัยในการทํางาน สถานท่ี ภาวะแวดลอมและความปลอดภัยสวนบุคคล 

 2. ความรูความเขาใจพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 

 3. วิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองปลอดภัยและเรียบรอย 

 4. การเลือกใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

 5. การเลือกใชวัสดุอยางถูกตอง เหมาะสมและประหยัด 

 6. ระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

 7. คุณภาพของผลงาน 

 - รายละเอียดประกอบงานติดตั้ง 

 1. ระบบไฟฟาท่ีใชแรงดัน 220  โวลต (สายไฟ(L) สายศูนย (N) และสายดิน(PE) 

 2. ระยะสัดสวนท้ังหมดมีหนวยเปนเซนติเมตร การวัดระยะสัดสวนวัดก่ึงกลางของอุปกรณ 

 3. LC คือคอนซูมเมอรยูนิต (Consumer unit) ควบคุมวงจรกําลังและวงจรแสงสวาง 

  3.1 เมนเซอรกิตเบรกเกอร (MCB) ขนาด 32- 60 A 

  3.2 เซอรกิตเบรกเกอรควบคุมวงจรกําลังขนาด 15-20 A 

  3.3 เซอรกิตเบรกเกอรควบคุมวงจรแสงสวางขนาด 6-10 A 

 4. สายไฟฟาท่ีใชในงานติดตั้งดวยรางสายไฟและทอรอยสายไฟเปนชนิดแกนเดียว (THW) 

 5. สายไฟฟาวงจรแสงสวางขนาด 1-1.5 มม2 

 6. สายไฟฟาวงจรกําลังขนาด 2.5 มม2 

 7. สายไฟฟาวงจรปองกันหรือสายดิน (PE)ขนาด 1.5-2.5 มม2 

หลักเกณฑคะแนนภาคปฏิบัติพิจารณาจากสัดสวนตาง ๆ ตารางกําหนดคะแนน ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน คือ  

- การทํางานของวงจร (Function) 

 หลักเกณฑการประเมินผลคะแนนการทํางานของวงจร (Function)ผูแขงขันจะไดคะแนนเต็มเม่ือวงจร

ทํางานตามเง่ือนไขท่ีกําหนด แตในกรณีมีการลัดวงจร (Short Circuit) จะไมไดคะแนนและอาจพิจารณายุติ

การตรวจใหคะแนนผลงานของผูแขงขันจะถือวาไมผานเกณฑ 

 1. วงจรกําลัง(วงจรเตารับ) 

  1.1 กรณีไมทํางาน (ไมมีกระแสไฟฟาไหลในวงจร) จะไมไดคะแนน 

  1.2 กรณีเลือกใชสายไฟไมถูกตอง (ชนิด/ขนาด/สี) จะถูกตัดคะแนนหรือไมไดคะแนน 

  1.3 กรณีไมไดติดตั้งสายปองกัน(สายดิน)จะไมไดคะแนน 

 2. วงจรแสงสวาง 

  2.1 กรณีวงจรไฟฟาแสงสวางไมทํางาน(ไมมีกระแสไฟฟาไหลในวงจร)จะไมไดคะแนน 

       ตารางตรวจงาน โจทยขอท่ี 1 



 

 

  2.2 กรณีสวิตชไมตัดเสนไฟ (หรือสวิตชตัดเสนศูนย)จะไมไดคะแนน 3 LC หรือคอนซูมเมอร

       ยูนิต (Consumer unit) คะแนนจะถูกตัดลงถาเลือกสวิตชตัดตอนวงจรยอยไมถูกขนาด 

การติดตั้งอุปกรณ 

 1. งานติดตั้งดวยทอรอยสายไฟ 

  1.1 การดัดทอโคง 

   - รัศมีของทอโคงงอเปน 6 เทาของเสนผานศูนยกลางของทอ ถารัศมีของทอโคงงอ

     เกินกวาเกณฑท่ี  กําหนดตั้งแต 10 มิลลิเมตรไมเกิน 20 มิลลิเมตร คะแนนท่ีไดจะ

               ลดลง แตในกรณีรัศมีของทอโคงงอ  มากกวา 20 มิลลิเมตร จะไมไดคะแนนเลย 

   - การดัดทอโคงงอแลวบริเวณโคงมีรอยหยัก ๆ ไมเรียบเสมอกันคะแนนท่ีไดจะลดลง 

  1.2 การติดตั้งประกับยึดทอ ถาระยะของประกับยึดทอแตละชวงหางไมเทากันหรือใช 

       ประกับทอนอยเกินไปคะแนนท่ีไดจะลดลง 

  1.3 การตอทอเขากับกลองอุปกรณตางๆ ตองใชอุปกรณประกอบการตอเชื่อมอยางถูกตอง 

       และสมบรูณ หากอุปกรณตอเชื่อมไมสมบรูณจะถูกตัดคะแนน 

 2. การติดตั้งและการตอตาง ๆ 

  2.1 การติดตั้งอุปกรณตองเปนไปตามแบบแขงขันท่ีกําหนดไว 

  2.2 การติดตั้งอุปกรณตางๆ ตองมีความม่ันคงแข็งแรง ไดฉากหรือระดับ ถาไมไดฉากหรือ 

          ระดับคะแนนจะถูกตัดลงและจะไมไดคะแนนเลย ถาอุปกรณท่ีติดตั้งไวหลวมหรือชํารุด 

  2.3 การเขาปลายสายตามจุดตอตาง ๆ จะตองมีความแนน ถาเกิดการหลวมหรือไมแนน 

       คะแนนท่ีไดจะถูกตัดลดลง 

  2.4 การปอกฉนวนหุมสาย ฉนวนท่ีหุมสายบริเวณจุดตอเขาอุปกรณตางๆ ฉนวนสวนท่ี 

                 ปอกออกจะตองยาวไมเกิน 2 มิลลิเมตร จากจุดท่ีตอ 

 3. ระยะและสัดสวน ในการติดตั้งอุปกรณตางๆ ตามแบบแขงขันท่ีกําหนดไว 

  3.1 ระยะและสัดสวนผิดพลาดในทุก ๆ 2 มิลลิเมตร จะตัดคะแนน 1 คะแนน 

  3.2 หากเกินกวา 6 มิลลิเมตร จะไดคะแนน 0 คะแนน 

 4. ระดับการติดตั้งท้ังแนวราบและแนวดิ่ง ใหวัดดวยระดับน้ํา 

  4.1 ผูแขงขันจะไดคะแนนเต็มเม่ือลูกน้ําอยูในตําแหนงก่ึงกลาง (หากลูกน้ําคลาดเคลื่อน 

       ตําแหนงก่ึงกลาง คะแนนท่ีไดจะถูกตัดลง) 

  4.2 ผูแขงขันจะไมไดคะแนนเลย เม่ือลูกน้ําเลยออกเสนดานใดดานหนึ่งเกินกวาครึ่งของ 

       ขนาดลูกน้ํา 

 

 

 

 

 



 

 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

สาขาทักษะการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร 

ช่ือ-สกุล ผูแขงขัน………………………………………………………………….…… เลขท่ีผูแขงขัน……………………….. 

 ช่ือวิทยาลัย…………………………………………………………………….…… หมายเลขงาน…….…………………. 

ลํา 

ดับ 
หัวขอ ลักษณะการตรวจ อักษรกํากับสดัสวนหรือวัสดุ 

คะแน

น 

เต็ม 

คะแน

น 

ท่ีได 

1 การทํางาน 
การใชเคร่ืองมือ

(10) 

การใชวัสดุ/อปุกรณ

(10) 
ความปลอดภัย(10) 0  

2 การเลือกใชCB CB1. (5) (ถกูได5) (ผิดได0) CB2. (5) (ถกูได5) (ผิดได0) 10  

3 
การทํางานของวงจรไฟฟา 

วงจรแสงสวาง(L1-L2) และวงจรเตารับไฟฟา (20) 20  

 (หากวงจรหน่ึงวงจรใดไมทํางานถือวาไมผานการแขงขัน)   

4 ระยะการติดต้ังทอสาย (5) A B C D E F G H I J K L M  65  

 (>2มม.หัก3) (>5มม.=0)                 

5 ระดับการติดต้ังทอ/สาย (5)  R S T U V W X Y LC L1 S1 S2 S3 PP 70  

 (ไดระดับ 5) (ไมได 0)                 

6 ความมั่นคง อุปกรณ (5) LC L1 L2 S1 S2 S3 PP ความมั่นคงกลองกับผนัง 35  

 (มั่นคง 5) (ไมได 0)        ความมั่นคงกลองกับหนากาก   

7 งานติดต้ังทอรอยสายไฟฟา ความมั่นคง (5) ความโคงงอ (5) รูปทรงของทอ 10 20  

  
มั่นคง(5) ไมมั่นคง

(0) 
<2cm(5),>2cm(0) ไมมีรอย(10) มีนอย(5) มีมาก(0)   

8 งานติดต้ังเข็มขัดรัดสาย ระยะเข็มขัด(10-15cm) 10 คะแนน ระยะเขากลอง (2-4cm) 10 คะแนน 20  

  (หักจุดละ2) (หักจุดละ2)   

9 งานติดต้ังสายไฟฟา โคงa(5) โคงb(5) โคงc(5) โคงd(5) 
ติดตัง้สายไฟเรียบรอย/มั่นคง

(10) 
30  

 โคงแนบผนัง(5) (ไม0)     
ไมตะแคง/แนบพื้น/ชิดกัน (หกัจุด

ละ1) 
  

10 ตรวจรอยตัดกลองเขาสาย สายไฟฟากับกลองS1 (5) สายไฟฟากับกลอง S3(5) 20  

 (>1mm,กลองแตก ให0) สายไฟฟากับแปนL2 (5) สายไฟฟากับกลอง S2(5)   

11 งานตอสายไฟฟาใน LC การจัดสายไฟฟา (10) 10  

  เรียบรอย (10) พอใช(5) ไมเรียบรอย(0)   

12 งานตอวงจรไฟฟา ตอสายทีข่ั้วตอ(5) 5  

 ภายในขั้วรับหลอด L2 (ถูก5          ผิด0)   

13 ฉนวนใกลรอยตอ LC (5) L1 (2) L2 (2) S1 (2) S2 (3) S3 (3) PP (3) 20  

 (หักจุดละ1คะแนน)          

14 ความแนนสกรูท่ีขั้วตอ LC (5) L1 (2) L2 (2) S1 (2) S2 (3) S3 (3) PP (3) 20  

 (หักจุดละ1คะแนน)          

   รวมคะแนนรวมภาคปฏิบัติ 345 



 

 

 

 

ลงชื่อ .................................................  ลงชื่อ ................................................. 

                        กรรมการตัดสิน         กรรมการตัดสิน 

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

 

ลงชื่อ ................................................. 

ประธานกรรมการตัดสิน 

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

 

 

หมายเหตุ ขอ.1 มีไวสําหรับตัดคะแนน เม่ือผูเขาแขงขันกระทําดังนี้ 

   1.1 ใชเครื่องมือผิดประเภท  

   1.2 ใชวัสดุสิ้นเปลืองเกินกวาท่ีจัดไวให 

   1.3 ทํางานไมปลอดภัย สงผลใหเกิดอันตรายตอผูแขงขันเอง 

 

หมายเหตุ     คะแนนท้ังหมดท่ีไดใหนํามาหารดวย 3.45 ทําใหเปน 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แบบตรวจระยะ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แบบตรวจระดบั/โค้ง 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


