การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทวิชา ชางอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ชางไฟฟากําลัง
ชื่อวิชา ทักษะการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
วิชา ทักษะการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร ระดับ ปวช.
********************************************************************************
1. วัตถุประสงคของการแขงขัน
1.1 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในสายอาชีวะศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.2 เพื่อพัฒนาทักษะความรูเกี่ยวกับเครื่องมือวัสดุและอุปกรณในงานติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร
1.3 เพื่อพัฒนาทักษะในงานติดตั้งระบบไฟฟาภายในอาคาร
2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
2.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไมเปนพนักงานประจําบริษัท) ของ
สถานศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชน 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 ที่เคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปการศึกษาที่ผานมา
ไมมีสิทธิ์เขาแขงขันในรายวิชาเดิม
3. กติกาการแขงขัน
3.1 ผูเขาแขงขัน รายงานตัว ณ สถานที่แขงขันกอนเวลาแขงขัน 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 เมื่อถึงเวลาแขงขัน คณะกรรมการเรียกทีมเขาแขงขันใหผูแขงขันรายงานตัวตอคณะกรรมการ
ทันที หากเวลาผานไป 15 นาที ไมรายงานตัว / เขาประจําที่ ถือวาวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไมเขา
แขงขัน
3.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

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 เพื่อพบคณะกรรมการ ณ บูตแขงขันของ
ตนเอง โดยไมมีการหยุดเวลา
5.4 การพิจารณาตัดสิน ใชคะแนนเปนเกณฑพิจารณาหลัก หากคะแนนเทากัน จะพิจารณาที่เวลาใช
ในการแขงขันในการเรียงลําดับ
5.5 ในการสงงาน สามารถสงไดเพียงครั้งเดียว โดยผูเขา แขงขัน ยกมือเพื่อ ขอสงคณะกรรมการจะ
บันทึกเวลา แลวทําการตรวจ หากยังพบขอผิดพลาด กรรมการจะบันทึกการใหคะแนนเทาที่
ตรวจได
5.6 ในระหวางการแขงขันหามหยิบ ยืม อุปกรณและเครื่องมือตางๆ จากทีมที่รวมแขงขัน
5.7 กรณีพบการทุจริต ผิดกติกา กรรมการมีสิทธิใหทีมยุติการแขงขัน
กําหนดการแขงขัน
เวลา
08.30 – 09.00
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
15.00 น.

รายการ
น.
น.
น.
น.

รายงานตัว
แขงขันภาคปฏิบัติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แขงขันภาคปฏิบัติ (ตอ)
ประกาศผลการแขงขัน

หมายเหตุ
สอบภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง

6. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง
ที่
รายการ
1 Consumer unit 2 wire
2 Main Circuit Breaker
3 Miniature Circuit Breaker
4 หลักดินขนาด 16 mm ยาว 200 mm และประกับตอสายทองแดง
5 ตัวรัดหลักดิน ขนาด 13 mm ชนิด 2 หู
6 เครื่องมือประจําตัวชาง

จํานวน
1 ใบ
1 ตัว
2 ตัว
1 เสน
2 ตัว
1 ชุด

7. สิ่งที่เจาภาพจัดเตรียมให
ที่
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
3.2ขั้วรับหลอดเกลียว E27
ชุด
1
20
3.3เตารับไฟฟาแบบมีขั้วตอลงดิน (สําหรับฝาเมจิก 3 ชอง)
ตัว
1
115
3.4สวิตชสองทาง มี 3 ขั้วตอ
ตัว
2
120
3.5สวิตชหนึ่งทาง มี 2 ขั้วตอ
ตัว
1
35
3.6ชุดหลอดฟูลออเรสเซนต18 วัตต
ชุด
1
200
3.7กลองเมจิกบอกซ
ตัว
4
40
4. อุปกรณประกอบการติดตั้ง
ชุด
1
166
รวมคาอุปกรณทั้งสิ้น
1,110

8. โจทยที่ใชในการแขงขัน
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิชาสาขาทักษะการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร ระดับ ปวช. เวลา 4 ชั่วโมง
วันที่แขงขัน ..........................................
สนามสอบ.............................................................................
.................................................................................................................................................................
คําสั่ง ใหปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟาดวยราง สายไฟ และทอรอยสายไฟตามแบบงานที่กําหนด
โดยผูเขาแขงขันตองมีทักษะ และมีความสามารถปฏิบัติงานในเรื่องดังตอไปนี้
1. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือไดถูกตอง
2. ตอสายไฟฟาในที่พักสายได
3. ตอสายแบบตาง ๆ ได
4. ตอวงจรแผงจายไฟได
5. ตอวงจรไฟฟาควบคุมการเปด-ปดวงจรได
6. เดินสายไฟดวยรางไฟฟาได
7. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในบานได
8. เดินสายไฟดวยทอรอยสายไฟฟาได
9. ติดตั้ง เลือกอุปกรณตัดตอนและปองกันไดอยางถูกตอง

รายละเอียดแบบทดสอบ
1.ชุดดวงโคมไฟฟา L1 ที่ใชสวิตซ S1 ควบคุม
2.ชุดดวงโคมไฟฟา L2 ที่ไซสวิตซสองทาง S2 และ S3 ควบคุม
3.เตารับไฟฟา มีขั้วตอลงดิน 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 อยูที่กึ่งกลางแผงทดสอบ
13.เสนอางอิงสําหรับแนวตั้งอยูสูงจากพื้นเทากับ 120 เซนติเมตร+ระยะ h เซนติเมตร
หมายเหตุ 1.ระยะในแบบมีหนวยเปนเซนติเมตร
2.รายการอุปกรณขางตนใชเพื่อการทดสอบเทานั้น
หามใชยึดถือเปนมาตรฐาน
3. ใชตัวตอแบบแปนเกลียว (Wire Nut Connector) ในตูไฟฟา (LC)
และ สวิตซ S1 เทานั้น
4. มิติ วัดระยะของสายไฟฟาจากเสนอางอิงถึงกึ่งกลางของอุปกรณ
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 สวิตซไฟฟาขั้วเดี่ยว (single-pole switches, มี 2 ขั้วตอ)
S2,S3 สวิตซสองทาง (two-way switches, มี 3 ขั้วตอ)

9. เกณฑการใหคะแนน
การตรวจใหคะแนนเฉพาะผลงานที่ติดตั้งเสร็จตามเวลาที่กําหนด ซึ่งตองถูกตามแผนผังที่กําหนด
อยางปลอดภัย การติดตั้งระบบไฟฟาในอาคารนั้น ควรจะตองมีความประณีตและรอบคอบสามารถผลิตผลงาน
สําเร็จไดถูกตองตามแผนผังไฟฟาที่กําหนดโดยจะตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้
1. ความปลอดภัยในการทํางาน สถานที่ ภาวะแวดลอมและความปลอดภัยสวนบุคคล
2. ความรูความเขาใจพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
3. วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองปลอดภัยและเรียบรอย
4. การเลือกใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
5. การเลือกใชวัสดุอยางถูกตอง เหมาะสมและประหยัด
6. ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
7. คุณภาพของผลงาน
- รายละเอียดประกอบงานติดตั้ง
1. ระบบไฟฟาที่ใชแรงดัน 220 โวลต (สายไฟ(L) สายศูนย (N) และสายดิน(PE)
2. ระยะสัดสวนทั้งหมดมีหนวยเปนเซนติเมตร การวัดระยะสัดสวนวัดกึ่งกลางของอุปกรณ
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. สายไฟฟาที่ใชในงานติดตั้งดวยรางสายไฟและทอรอยสายไฟเปนชนิดแกนเดียว (THW)
5. สายไฟฟาวงจรแสงสวางขนาด 1-1.5 มม2
6. สายไฟฟาวงจรกําลังขนาด 2.5 มม2
7. สายไฟฟาวงจรปองกันหรือสายดิน (PE)ขนาด 1.5-2.5 มม2
หลักเกณฑคะแนนภาคปฏิบัติพิจารณาจากสัดสวนตาง ๆ ตารางกําหนดคะแนน ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ
- การทํางานของวงจร (Function)
หลักเกณฑการประเมินผลคะแนนการทํางานของวงจร (Function)ผูแขงขันจะไดคะแนนเต็มเมื่อวงจร
ทํางานตามเงื่อนไขที่กําหนด 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 โจทยขอที่ 1

2.2 กรณีสวิตชไมตัดเสนไฟ (หรือสวิตชตัดเสนศูนย)จะไมไดคะแนน 3 LC หรือคอนซูมเมอร
ยูนิต (Consumer unit) คะแนนจะถูกตัดลงถาเลือกสวิตชตัดตอนวงจรยอยไมถูกขนาด
การติดตั้งอุปกรณ
1. งานติดตั้งดวยทอรอยสายไฟ
1.1 การดัดทอโคง
- รัศมีของทอโคงงอเปน 6 เทาของเสนผานศูนยกลางของทอ ถารัศมีของทอโคงงอ
เกินกวาเกณฑที่ กําหนดตั้งแต 10 มิลลิเมตรไมเกิน 20 มิลลิเมตร คะแนนที่ไดจะ
ลดลง แตในกรณีรัศมีของทอโคงงอ มากกวา 20 มิลลิเมตร จะไมไดคะแนนเลย
- การดัดทอโคงงอแลวบริเวณโคงมีรอยหยัก ๆ ไมเรียบเสมอกันคะแนนที่ไดจะลดลง
1.2 การติดตั้งประกับยึดทอ ถาระยะของประกับยึดทอแตละชวงหางไมเทากันหรือใช
ประกับทอนอยเกินไปคะแนนที่ไดจะลดลง
1.3 การตอทอเขากับกลองอุปกรณตางๆ ตองใชอุปกรณประกอบการตอเชื่อมอยางถูกตอง
และสมบรูณ หากอุปกรณตอเชื่อมไมสมบรูณจะถูกตัดคะแนน
2. การติดตั้งและการตอตาง ๆ
2.1 การติดตั้งอุปกรณตองเปนไปตามแบบแขงขันที่กําหนดไว
2.2 การติดตั้งอุปกรณตางๆ ตองมีความมั่นคงแข็งแรง ไดฉากหรือระดับ ถาไมไดฉากหรือ
ระดับคะแนนจะถูกตัดลงและจะไมไดคะแนนเลย ถาอุปกรณที่ติดตั้งไวหลวมหรือชํารุด
2.3 การเขาปลายสายตามจุดตอตาง ๆ จะตองมีความแนน ถาเกิดการหลวมหรือไมแนน
คะแนนที่ไดจะถูกตัดลดลง
2.4 การปอกฉนวนหุมสาย ฉนวนที่หุมสายบริเวณจุดตอเขาอุปกรณตางๆ ฉนวนสวนที่
ปอกออกจะตองยาวไมเกิน 2 มิลลิเมตร จากจุดที่ตอ
3. ระยะและสัดสวน ในการติดตั้งอุปกรณตางๆ ตามแบบแขงขันที่กําหนดไว
3.1 ระยะและสัดสวนผิดพลาดในทุก ๆ 2 มิลลิเมตร จะตัดคะแนน 1 คะแนน
3.2 หากเกินกวา 6 มิลลิเมตร จะไดคะแนน 0 คะแนน
4. ระดับการติดตั้งทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ใหวัดดวยระดับน้ํา
4.1 ผูแขงขันจะไดคะแนนเต็มเมื่อลูกน้ําอยูในตําแหนงกึ่งกลาง (หากลูกน้ําคลาดเคลื่อน
ตําแหนงกึ่งกลาง คะแนนที่ไดจะถูกตัดลง)
4.2 ผูแขงขันจะไมไดคะแนนเลย เมื่อลูกน้ําเลยออกเสนดานใดดานหนึ่งเกินกวาครึ่งของ
ขนาดลูกน้ํา

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
สาขาทักษะการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร
ชื่อ-สกุล ผูแขงขัน………………………………………………………………….…… เลขที่ผูแขงขัน………………………..
ชื่อวิทยาลัย…………………………………………………………………….…… หมายเลขงาน…….………………….
ลํา
ดับ

หัวขอ

1 การทํางาน
2 การเลือกใชCB
3
การทํางานของวงจรไฟฟา

ลักษณะการตรวจ อักษรกํากับสัดสวนหรือวัสดุ

คะแน คะแน
น
น
เต็ม ที่ได

การใชเครื่องมือ การใชวัสดุ/อปุกรณ
ความปลอดภัย(10)
(10)
(10)
CB1. (5) (ถูกได5) (ผิดได0) CB2. (5) (ถูกได5) (ผิดได0)
วงจรแสงสวาง(L1-L2) และวงจรเตารับไฟฟา (20)
(หากวงจรหนึ่งวงจรใดไมทํางานถือวาไมผานการแขงขัน)
A B C D E F G H I J K L M

4 ระยะการติดตั้งทอสาย (5)
(>2มม.หัก3) (>5มม.=0)
5 ระดับการติดตั้งทอ/สาย (5) R S T U V W X Y LC L1 S1 S2 S3 PP
(ไดระดับ 5) (ไมได 0)
6 ความมั่นคง อุปกรณ (5)
LC L1 L2 S1 S2 S3 PP
ความมั่นคงกลองกับผนัง
(มั่นคง 5) (ไมได 0)
ความมั่นคงกลองกับหนากาก
7 งานติดตั้งทอรอยสายไฟฟา
ความมั่นคง (5) ความโคงงอ (5)
รูปทรงของทอ 10
8 งานติดตั้งเข็มขัดรัดสาย

มั่นคง(5) ไมมั่นคง
<2cm(5),>2cm(0) ไมมีรอย(10) มีนอย(5) มีมาก(0)
(0)
ระยะเข็มขัด(10-15cm) 10 คะแนน ระยะเขากลอง (2-4cm) 10 คะแนน

10
20
65
70
35
20
20

(หักจุดละ2)

9 งานติดตั้งสายไฟฟา
โคงแนบผนัง(5) (ไม0)
10 ตรวจรอยตัดกลองเขาสาย
(>1mm,กลองแตก ให0)
11 งานตอสายไฟฟาใน LC

(หักจุดละ2)
ติดตัง้ สายไฟเรียบรอย/มั่นคง
โคงa(5) โคงb(5) โคงc(5) โคงd(5)
(10)
ไมตะแคง/แนบพื้น/ชิดกัน (หักจุด
ละ1)
สายไฟฟากับกลองS1 (5) สายไฟฟากับกลอง S3(5)

0

สายไฟฟากับแปนL2 (5)

12 งานตอวงจรไฟฟา
ภายในขั้วรับหลอด L2
13 ฉนวนใกลรอยตอ
(หักจุดละ1คะแนน)
14 ความแนนสกรูที่ขั้วตอ
(หักจุดละ1คะแนน)

20

สายไฟฟากับกลอง S2(5)

10

การจัดสายไฟฟา (10)
เรียบรอย (10)

30

พอใช(5)

ไมเรียบรอย(0)

5

ตอสายทีข่ ั้วตอ(5)
(ถูก5

ผิด0)

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

20

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

20

รวมคะแนนรวมภาคปฏิบัติ

345

ลงชื่อ .................................................
กรรมการตัดสิน
........../..................../..............

ลงชื่อ .................................................
กรรมการตัดสิน
........../..................../..............

ลงชื่อ .................................................
ประธานกรรมการตัดสิน
........../..................../..............

หมายเหตุ

ขอ.1 มีไวสําหรับตัดคะแนน เมื่อผูเขาแขงขันกระทําดังนี้
1.1 ใชเครื่องมือผิดประเภท
1.2 ใชวัสดุสิ้นเปลืองเกินกวาที่จัดไวให
1.3 ทํางานไมปลอดภัย สงผลใหเกิดอันตรายตอผูแขงขันเอง

หมายเหตุ

คะแนนทั้งหมดที่ไดใหนํามาหารดวย 3.45 ทําใหเปน 100 คะแนน

แบบตรวจระยะ

แบบตรวจระดับ/โค้ ง

10. เกณฑการพิจารณารางวัล
การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพื่อเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน 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
ใหใชกรรมการจากหนวยงานภายนอกรวมกับคณะกรรมการที่เจาภาพแตงตั้ง

