การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทวิชา ชางอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส
ชื่อวิชา ทักษะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขา ชางอิเล็กทรอนิกส
ทักษะวิชา ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เวลาการแขงขัน 300 นาที
1.วัตถุประสงคของการแขงขัน
1.1 เพื่อใหผูเขาแขงขันรูและเขาใจระบบจานรับสัญญาณดาวเทียม
1.2 เพื่อใหผูเขาแขงขันสามารถติดตั้งชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมไดอยางถูกตอง
1.3 เพื่อใหผูเขาแขงขันสามารถติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ในระบบ KU Band ตามที่
คณะกรรมการกําหนด ใหสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด
1.4 เพื่อใหผูเขาแขงขันวัดสัญญาณและตรวจซอมจานรับสัญญาณดาวเทียมได
2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
2.1 ผูเขาแขงขันตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กําลังศึกษาอยูในวิทยาลัย
เอกชนประเภทอาชีวศึกษา โดยอายุไมเกิน 25 ป
2.2 ผูเขาแขงขันจะตองเขาแขงขันเปนทีม ทีมละ 2 คน
2.3 สถานศึกษาสามารถสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 3 ทีม
2.4 แสดงหลักฐาน คือ สําเนาบัตรนักศึกษา และสําเนาบัตรประชาชน ตองเปนผูที่มีรายชื่อตรงตาม
หลักฐานการสมัคร
2.5 ผูเขาแขงขันตองมีความประพฤติเรียบรอยแตงกายถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษา
3. กติกาการแขงขัน
3.1 ผูเขาแขงขันรายงานตัว ณ สถานที่แขงขันกอนเวลาแขงขัน 30 นาที พรอมแสดงบัตรประจําตัว
นักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน กรณีไมมีบัตรตองมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา
3.2 นักศึกษาผูเขาแขงขันตองแตงกายสุภาพ เรียบรอยดวยชุดนักศึกษา
3.3 เมื่อถึงเวลาแขงขัน คณะกรรมการเรียกเขาแขงขันใหผูแขงขันรายงานตัวตอคณะกรรมการทันที
หากเวลาผานไป 10 นาที ไมรายงานตัวถือสละสิทธิ์ไมเขาแขงขัน
3.4 ในระหวางการแขงขัน ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันออกนอกบริเวณพื้นที่ที่ทําการแขงขัน
3.5 กรณีผูเขาแขงขันมีขอสงสัยเกี่ยวกับการแขงขัน ใหสอบถามถามคณะกรรมการควบคุมการแขงขัน
เทานั้น ไมอนุญาตใหสอบถามครูผูควบคุมทีมในระยะเวลาการแขงขัน หากพบปญหาหรือมีขอสงสัย
ใหแจงกรรมการผูควบคุมการแขงขัน
3.6 หามมิใหนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและเอกสารใด ๆ เขาแขงขันเขาไปในบริเวณในการแขงขัน
3.7 การแขงขันใชเวลา 3 ชั่วโมง และในการแขงขันจะนําเวลาที่ใชมารวมพิจารณาดวย

3.8 การพิจารณาคะแนนใหถือมติของคณะกรรมการผูควบคุมและคณะกรรมการตัดสินเปนเด็ดขาด
3.9 หามนําเครื่องมืออุปกรณและชิ้นงานที่ไมไดรับอนุญาตจากกรรมการเขาหรือออกนอกบริเวณที่
ทําการแขงขัน
3.10 ผูเขารวมการแขงขันตองมีความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยโดยเครงครัด
3.11 ไมอนุญาตใหยืมเครื่องมือจากผูเขาแขงขันทีมอื่น
4. สมรรถนะรายวิชา

สมรรถนะรายวิชา
(ทักษะ)
1. ติดตั้ง วัด และ
ทดสอบระบบเคเบิลทีวี

เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน

คาคะแนน
100

KU-Band
1. ประกอบหัว LNB ถูกตอง
2. ประกอบชุดจานไดถูกตอง
3. สามารถปรับองศามุมกมเงยและทิศหนาจานได
4. ตอสายสัญญาณถูกตอง
5. สามารถรับสัญญาณภาพและเสียงได
6. คุณภาพของสัญญาณตามชองที่กําหนด

100

5. วิธีดําเนินการสอบ
5.1 ผูเขาแขงขัน รายงานตัว ณ สถานที่แขงขันกอนเวลาแขงขัน 30 นาที พรอมแสดงบัตรประจําตัว
5.2 เตรียมเครื่องมือที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเองใหพรอม
5.3 ทําการประกอบและติดตั้งจาน Ku Band
5.4 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชัว่ โมง
5.5 ทดสอบ ตอบขอซักถามคณะกรรมการ
6. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง
6.1 ประแจเลื่อน
6.2 คีมล็อก
6.3 ชุดประแจแหวนขาง
6.4 คีมตัด
6.5 ไขควง
6.6 คัตเตอร
6.7 คอน
6.8 อุปกรณวัดองศา

6.9 เข็มทิศ
6.10 ตลับเมตร
6.11 คีมย้ําหัว RG
6.12 คีมปลอกสายเคเบิ้ล
6.13 ปลั๊กพวง
6.14 จอมอนิเตอรทดสอบสัญญาณ AV หรือ เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม
6.15 สวาน Rotary
6.16 เสื้อแขนยาว หมวกกันแดด (เนื่องจากสถานที่ติดตั้งอยูบริเวณกลางแจง)
7. สิ่งที่เจาภาพจัดเตรียมให
7.1 ชุดจานดาวเทียม PSI 60 cm.+ เครื่องรับดาวเทียม PSIS2XHD
7.2 หัว LNB
7.3 สายเคเบิ้ล
8. โจทยที่ใชในการแขงขัน ( ใบงาน,ขอบเขตของขอสอบ )
ลําดับขั้นตอนการติดตั้งจานรับดาวเทียม
1. วางตําแหนงการติดตั้งจานรับ
2. เจาะรูติดตั้งพุกเหล็ก
3. ติดตั้งเสาจานรับดาวเทียม
4. ประกอบใบจานรับดาวเทียม
5. ติดตั้ง LNB KU-BAND
6. ทดสอบสัญญาณ KU-BAND
7. ทดสอบชองรายการ
8. ปรับความแรงของสัญญาณแตละชอง
9. เก็บรายละเอียดจากหนาจานรับดาวเทียมถึงเครื่องรับสัญญาณ

9. เกณฑการใหคะแนน
ชื่อ / ทีม ผูเขาแขงขัน.....................................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา.................................................................................................................................................
คาคะแนน
สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ)
เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน
100
1. ติดตั้ง วัด และทดสอบ
KU-Band
ระบบเคเบิลทีวี
1. ประกอบหัว LNB ถูกตอง
2. ประกอบชุดจานไดถูกตอง
3. สามารถปรับองศามุมกมเงยและทิศหนาจานได
100
4. ตอสายสัญญาณถูกตอง
5. สามารถรับสัญญาณภาพและเสียงได
6. คุณภาพของสัญญาณตามชองที่กําหนด
ลงชื่อ .......................................................................... กรรมการ
( ..................................................................... )
10. เกณฑการพิจารณารางวัล
การตัดสินผลการแขงขัน / ประกวด กําหนดคะแนนเพื่อเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน 3 ระดับ ดังนี้
คะแนน
90 – 100 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
คะแนน
80 – 89.99 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
คะแนน
70 – 79.99 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
คะแนน
60 – 69.99 คะแนน
เกียรติบัตรชมเชย
11. คณะกรรมการตัดสิน
ชื่อ / ทีม ผูเขาแขงขัน.....................................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา.................................................................................................................................................
ที่

เกณฑการใหคะแนน

1 Ku-Band
1 ประกอบหัว LNB ถูกตอง ให 10 คะแนน
ประกอบหัว LNB ไมถูกตอง ให 5 คะแนน
2 ประกอบชุดจานไดถูกตอง ให 10 คะแนน
ประกอบชุดจานไมถูกตอง ให 5 คะแนน
3 สามารถปรับองศามุมกมเงยและทิศหนาจานได ให 10 คะแนน

คะแนน
เต็ม
100
10
10
10

คะแนน
ที่ได

หมาย
เหตุ

ไมสามารถปรับองศามุมกมเงยและทิศหนาจานได ให 5 คะแนน
4 ตอสายสัญญาณถูกตอง ให 10 คะแนน
10
ตอสายสัญญาณไมถูกตอง ให 5 คะแนน
5 ระดับคุณภาพสัญญาณ 75-100 = 30 คะแนน
ระดับคุณภาพสัญญาณ 70-74 = 25 คะแนน
ระดับคุณภาพสัญญาณ 65-69 = 20 คะแนน
30
ระดับคุณภาพสัญญาณ 60-64 = 8 คะแนน
ระดับคุณภาพสัญญาณ 50-59 = 5 คะแนน
*คุณภาพต่ํากวา 50 = 2 คะแนน
6 คุณภาพของสัญญาณชัดเจนทั้งภาพและเสียง 30 ชองขึ้นไป ให 30
คะแนน
คุณภาพของสัญญาณชัดเจนทั้งภาพและเสียง 20-29 ชองไป ให
30
20 คะแนน
คุณภาพของสัญญาณชัดเจนทั้งภาพและเสียง นอยกวา 20 ให 10
คะแนน
รวมคะแนนภาคปฏิบัติ
100
ผลการแขงขัน .....................................
ลงชื่อประธานกรรมการ
.........................................................................
( .................................................................... )

ลงชื่อกรรมการการแขงขัน
....................................................
( .............................................. )

