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1.  วัตถุประสงค 
     1.1  เพื่อพัฒนาและสงเสริมทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสายใ
     1.2  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดใชความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษาเลาเรียนมาพัฒนาใหเกิดประโยชน ในการ

ปฏิบัติงานจริง  
     1.3  เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานความสามารถของนักเรียนนักศึกษา
2.  คุณสมบัติของผูเขาประกวดแขงขัน
    2.1 ระดับจังหวัด ผานการแขงขันและไดรับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษา
 2.2 ระดับภาค ผานการแขงขันและไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด
 2.3 ระดับชาติ ผานการแขงขันและไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 
 2.4 เปนนักเรียน ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและไดลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปร
 2.5 เปนสมาชิกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยระดับสถานศึกษา
 2.6 ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร
3. รายละเอียดของการแขงขัน 
 3.1 คุณสมบัติและรายละเอียดทั่วไป
  3.1.1 ผูเขาแขงขันทีมละ  2  คน 
  3.1.2 ผูเขาแขงขันตองรายงานตัวกอนการแขงขัน 
  3.1.3 ผูเขาแขงขันจะตองแตงชุดฝกงานของสถานศึกษาหรือชุดแตงกายที่จัดเตรียมใหอยางเรียบรอย
  3.1.4 ขณะทํางานแขงขันหามออกนอกบริเวณการแขงขัน  นอกจากไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
  3.1.5 ผูเขาแขงขันจะตองใชวัสดุ 
  3.1.6 หามนําอุปกรณใด ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดใหเขาบริเวณการแขงขัน
  3.1.7 เครื่องมือท่ีใชในการแขงขัน  ผูแขงขันตองเตรียมมาเองตามที่เห็นสมควร
  3.1.8 หามยืมเครื่องมือกันระหวางผูเขารวมแขงขัน
 3.2  ลักษณะของการแขงขัน 
  1) ภาคทฤษฎี คะแนนรอยละ 
   1.1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย
   1.2) ทดสอบภาคทฤษฎี ความรูทั่วไปเก่ียวกับเทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย
 
 

2 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

เพื่อพัฒนาและสงเสริมทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสายใหแกนักเรียนนักศึกษา
เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดใชความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษาเลาเรียนมาพัฒนาใหเกิดประโยชน ในการ

เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานความสามารถของนักเรียนนักศึกษา 
ขัน 

แขงขันและไดรับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษา 
ระดับภาค ผานการแขงขันและไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
ระดับชาติ ผานการแขงขันและไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 

ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไมเปนพนักงานประจําสถานประกอบการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและไดลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

เปนสมาชิกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยระดับสถานศึกษา 
รตามแบบฟอรมที่กําหนด และลงทะเบียนเขารวมแขงขัน 

และรายละเอียดทั่วไป 
คน (สํารอง 1 คน)  เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ผูเขาแขงขันตองรายงานตัวกอนการแขงขัน 30 นาที 
ผูเขาแขงขันจะตองแตงชุดฝกงานของสถานศึกษาหรือชุดแตงกายที่จัดเตรียมใหอยางเรียบรอย
ขณะทํางานแขงขันหามออกนอกบริเวณการแขงขัน  นอกจากไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ผูเขาแขงขันจะตองใชวัสดุ – อุปกรณ ตามรายการวัสดุที่ไดแนบมา 
หามนําอุปกรณใด ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดใหเขาบริเวณการแขงขัน
เครื่องมือท่ีใชในการแขงขัน  ผูแขงขันตองเตรียมมาเองตามที่เห็นสมควร 
หามยืมเครื่องมือกันระหวางผูเขารวมแขงขัน 

นนรอยละ 20 
อบรมใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย 
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หแกนักเรียนนักศึกษา  
เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดใชความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษาเลาเรียนมาพัฒนาใหเกิดประโยชน ในการ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 
สถานประกอบการ) ของสถานศึกษาสังกัด

ะกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ผูเขาแขงขันจะตองแตงชุดฝกงานของสถานศึกษาหรือชุดแตงกายที่จัดเตรียมใหอยางเรียบรอย 
ขณะทํางานแขงขันหามออกนอกบริเวณการแขงขัน  นอกจากไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

หามนําอุปกรณใด ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดใหเขาบริเวณการแขงขัน 

ทดสอบภาคทฤษฎี ความรูทั่วไปเก่ียวกับเทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

  2) ภาคปฏิบัต ิคะแนนรอยละ 
  2.1) ผูเขาแขงขันจะตองติดตั้งวัสดุ 

ชางไฟฟากําลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย 
   2.2) ระยะเวลาที่ใชในการแขงขัน 
  2.3) การใหคะแนนการแขงขัน  ใหตามเกณฑการประเมินการตรวจใหคะแนน 

ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาชีพชางไฟฟากําลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย 
 3.3 คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกและหรือจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. เกณฑการพิจารณาเหรียญรางวัล 
 4.1 คะแนน รอยละ 90 ขึ้นไป ระดบัเหรียญทอง
 4.2 คะแนน รอยละ 80-90  ระดับเหรียญเงิน
 4.3 คะแนน รอยละ 70-79   ระดับเหรียญทองแดง
5. เกณฑการรับรางวัล 
 5.1 ชนะเลิศ คือ ผูที่ไดคะแนนสูงสุดระดับเหรียญทอง 
 5.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผูที่ไดคะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ ที่มีคะแนนตั้
 5.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผูที่ไดคะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศอันดับ 

ไป (1 รางวัล) 
6. รางวัลที่ไดรับ 
 6.1 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ไดรับโลพรอมเกียรติบัตร
 6.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับเกียรติบัตร
 6.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับเกียรติบัตร
 6.4 ผูที่เขารวมแขงขัน ที่ทําคะแนนไดตามเกณฑขอ 
หมายเหตุ 
 1. ผูเขาแขงขันที่ทําคะแนนต่ํากวาเกณฑขอ 
 2. โลรางวัลมอบใหสถานศึกษา เกียรติ
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
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รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

คะแนนรอยละ 80 
ผูเขาแขงขันจะตองติดตั้งวัสดุ – อุปกรณตามแบบที่กําหนดใหในการแขงขัน
ชางไฟฟากําลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย  
ระยะเวลาที่ใชในการแขงขัน 7  ชั่วโมง (ตอเวลาไดอีกไมเกิน 30 นาท)ี 

คะแนนการแขงขัน  ใหตามเกณฑการประเมินการตรวจใหคะแนน ที่กําหนดใหในการแ
ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาชีพชางไฟฟากําลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย 

คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกและหรือจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
ขึ้นไป ระดบัเหรียญทอง 

ระดับเหรียญเงิน 
ระดับเหรียญทองแดง 

ชนะเลิศ คือ ผูที่ไดคะแนนสูงสุดระดับเหรียญทอง (1 รางวัล) 
คือ ผูที่ไดคะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ ที่มีคะแนนตั้งแตระดับเหรียญเงินขึ้นไป 
คือ ผูที่ไดคะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ที่มีคะแนนตั้งแตระดับเหรียญทองแดงข้ึน

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ไดรับโลพรอมเกียรติบัตร 
ไดรับเกียรติบัตร 
ไดรับเกียรติบัตร 

แขงขัน ที่ทําคะแนนไดตามเกณฑขอ 4 ไดรับเกียรติบัตรตามระดับเหรียญนั้น ๆ 

แขงขันที่ทําคะแนนต่ํากวาเกณฑขอ 4 ครูผูควบคุม ไดรับเกียรติบัตร 
หสถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให ผูเขาแขงขันและครูผูควบคุม 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

กําหนดใหในการแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ

ที่กําหนดใหในการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาชีพชางไฟฟากําลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย  

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกและหรือจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

งแตระดับเหรียญเงินขึ้นไป (1 รางวัล) 
ที่มีคะแนนตั้งแตระดับเหรียญทองแดงข้ึน

ไดรับเกียรติบัตรตามระดับเหรียญนั้น ๆ  



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

1.  การวัดระยะใชตามแบบที่กําหนด 
2.  วงจรควบคุมมอเตอรใหใชตามแบบที่กําหนด
3.  หามเตรียมแบบรางที่สําเร็จแลว มาเปนแบบในกา
4.  ติดตั้งไมเสร็จตามกําหนดเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
5.  งานติดตั้งแลวเสร็จ หมายถึง  
 5.1  ติดตั้งตามแบบที่กําหนด ครบถวน สมบูรณ
 5.2  สายไฟฟาอยูในทอรอยสาย ในราง หรือในพื้นที่ป
 5.3  เซอรกิตเบรกเกอรในสภาวะ OFF  
 5.4  พื้นที่การทํางาน ทําความสะอาดเรียบรอยแลว เก็บเครื่องมือออกนอกพื้นที่การทํางาน ผูเขาแขงขันยกมือแจง

คณะกรรมการวาเสร็จเรียบรอยแลว 
สะอาดหรือเก็บเครื่องมือใหเรียบรอย จะพิจารณาตัดคะแนนตามแบบประเมินผล

6.  การทดสอบการทํางานของวงจรไฟฟา
 6.1  ผูเขาแขงขันเปนผูทดสอบดวยตนเอง คณะกรรมการใหการควบคุม
 6.2  ผูเขาแขงขันตอแหลงจายไฟและตอวงจรมอเตอรไ
 6.3  ถาผูเขาแขงขันทดสอบวงจรแลวไมทํางาน
7.  การตรวจวัดระยะและระดับ ใหใชเครื่องมือของผูเขาแขงขันตรวจวัด 

คณะกรรมการได) 
8. กําหนดระยะเวลาในการแขงขัน 7 ชั่วโมง เมื่อหมดเวลาใหตอได อีก 

(การใหคะแนนเปนไปตามแบบประเมิน
9.  ผลของคะแนนที่เทากัน ใหนําลําดับเวลาแลวเสร็จมาพิจารณา
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รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

ขอกําหนดในการทํางานทั่วไป 

วงจรควบคุมมอเตอรใหใชตามแบบที่กําหนด 
หามเตรียมแบบรางที่สําเร็จแลว มาเปนแบบในการทํางาน (ยกเวนมาสรางแบบรางที่หนางาน
ติดตั้งไมเสร็จตามกําหนดเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  ไมตรวจใหคะแนน 

ติดตั้งตามแบบที่กําหนด ครบถวน สมบูรณ และภายในเวลาที่กําหนด 
สายไฟฟาอยูในทอรอยสาย ในราง หรือในพื้นที่ปด  พรอมทําการทดสอบวงจร 

OFF  และปดฝาหนาตูเรียบรอย 
พื้นที่การทํางาน ทําความสะอาดเรียบรอยแลว เก็บเครื่องมือออกนอกพื้นที่การทํางาน ผูเขาแขงขันยกมือแจง
ณะกรรมการวาเสร็จเรียบรอยแลว (ผูเขาแขงขันไมมีสิทธิ์กลับเขาไปในพื้นที่การทํางาน และถาไมทําความ

ก็บเครื่องมือใหเรียบรอย จะพิจารณาตัดคะแนนตามแบบประเมินผล) 
การทดสอบการทํางานของวงจรไฟฟา 

ผูเขาแขงขันเปนผูทดสอบดวยตนเอง คณะกรรมการใหการควบคุม 
ผูเขาแขงขันตอแหลงจายไฟและตอวงจรมอเตอรไฟฟาดวยตนเองเทานั้น 
ถาผูเขาแขงขันทดสอบวงจรแลวไมทํางานไมอนุญาตใหแกไข ปรับ ตั้งคาใด ๆ ทั้งสิ้น

การตรวจวัดระยะและระดับ ใหใชเครื่องมือของผูเขาแขงขันตรวจวัด (ถาผูเขาแขงขันไมจัดเตรียม ใหใชของสวนของ

ชั่วโมง เมื่อหมดเวลาใหตอได อีก 30 นาที  เมื่อครบเวลาที่กําหนดถือเปนอันสิ้นสุด 
การใหคะแนนเปนไปตามแบบประเมิน) 
ผลของคะแนนที่เทากัน ใหนําลําดับเวลาแลวเสร็จมาพิจารณา 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

ยกเวนมาสรางแบบรางที่หนางาน) 

พื้นที่การทํางาน ทําความสะอาดเรียบรอยแลว เก็บเครื่องมือออกนอกพื้นที่การทํางาน ผูเขาแขงขันยกมือแจง
าไปในพื้นที่การทํางาน และถาไมทําความ

 

ใด ๆ ทั้งสิ้น  
ถาผูเขาแขงขันไมจัดเตรียม ใหใชของสวนของ

นาที  เมื่อครบเวลาที่กําหนดถือเปนอันสิ้นสุด 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

ขอกําหนดงานติดตั้งทอรอยสาย ระบบแสงสวางและเตารั
1.  การวัดระยะและติดตั้งอุปกรณใหเปนไปตามแบบที่กําหนด
2.  การตอสายใหใช  Wire  nut  เทานั้น
3.  สายไฟฟาในทอรอยสาย ใชสายรหัส
 L1 = สีน้ําตาล      
 L2 = สีดํา    
 L3 = สีเทา    
 N = สีฟา    
 G = สีเขยีวหรือสีเขียวแถบเหลือง 
หมายเหตุ  ถาไมสามารถหาสีที่กําหนดได ใหกําหนดสีใหม
 3.1 วงจรกําลังใชกับสายรหัสชนิด 
 3.2 วงจรแสงสวางใชกับสายรหัส
4.  กําหนดใหตอวงจรเชื่อมระหวางหลัก
5.  กําหนดการตอหลักกราวด ใหตอกับ
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รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

ขอกําหนดงานติดตั้งทอรอยสาย ระบบแสงสวางและเตารับ 
การวัดระยะและติดตั้งอุปกรณใหเปนไปตามแบบที่กําหนด 

เทานั้น 
รหัสชนิด IEC 01 ขนาดตามแบบ (ตามมาตรฐาน TIS 11

เหลือง  
ถาไมสามารถหาสีที่กําหนดได ใหกําหนดสีใหมในที่ประชุม 

ชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 sq.mm. 
รหัสชนิด IEC 01 ขนาด 1.5 sq.mm. 

กําหนดใหตอวงจรเชื่อมระหวางหลักกราวดดินและบัสกราวดในตูโหลดเซนเตอร ตามขนาดของสายกราวด
ใหตอกับบัสกราวดและปลอยไวปลายทอ 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

บ  

1-2553) 

ดในตูโหลดเซนเตอร ตามขนาดของสายกราวด 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

1.  การวัดระยะและติดตั้งอุปกรณตามแบบที่กําหนด
2.  สายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอร  

2.1 สายวงจรควบคุมและเครื่องวัดใหใชสาย
2.2 สายวงจรกําลังใหใชสายรหัสชนิด

3.  หลอดไฟสัญญาณ กําหนดสีดังนี้ L1 = 
4.  การตอวงจรควบคุมในตูควบคุมมอเตอร ใหตอจากหลักตอสาย 
5.  การตอสายเขาจุดตออุปกรณใหใชย้ําปลายสายดวยหางปลาตามขนาด
6.  การตอเทอรมินอลในตูควบคุมเปนไปตามแบบที่กําหนด 

ไมไดกําหนดตามแบบได แตจุด N ตามแบบตองมีเหมือนเดิม
7.  สายที่ตอใหกับมอเตอรจากตูควบคุมใหใชสาย

ใหและตอใชงานตอนทดสอบวงจร) 
8.  สวิตชลูกลอยใหติดตั้งตําแหนงตามแบบที่กําหนด
9.  ไมอนุญาตใหเจาะรูและมารกตําแหนงเจาะรูของวัสดุอุปกรณใด ๆ กอนการแขงขันยกเวนอุปกรณที่คณะกรรมการ

จัดเตรียมให) 
 

เครื่องมือและอุปกรณที่ผูเขาแขงขันตองจัดเตรียมมาเอง
1.  เครื่องมือชางไฟฟาทั่วไป 

2.  เครื่องมือทํางานทอ  EMT  


4
3  

3.  เครื่องมือทํางานทอ  EMT  


2
1  

5.  สปริงดัดทอ  PVC  สีขาว  ขนาด  20 
6.  คีมย้ําหางปลา  เพื่อตอสายเขาชุดตอสาย
7.  ปากกาจับทอ 
8.  กรรไกรหรือเลื่อยตัดทอ  PVC สีขาว
9.  Hold  Saw  เจาะโลหะ  22  มม.  ,  25  
10. และอ่ืนๆ  
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รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

ขอกําหนดงานติดตั้งตูควบคุมมอเตอร  
การวัดระยะและติดตั้งอุปกรณตามแบบที่กําหนด 

องวัดใหใชสายรหัสชนิด  IEC 02  ขนาด 1.5 sq.mm.
รหัสชนิด  IEC 02  ขนาด  2.5  sq.mm. (TIS 11-2553)
L1 = หลอดสีแดง  L2 = หลอดสีเหลือง  L3 = หลอดสีน้ําเงิน

เตอร ใหตอจากหลักตอสาย L1 ตามแบบวงจรควบคุมท่ีกําหนด
การตอสายเขาจุดตออุปกรณใหใชย้ําปลายสายดวยหางปลาตามขนาด ยกเวนเขาจุดตอเทอรมิน
การตอเทอรมินอลในตูควบคุมเปนไปตามแบบที่กําหนด (ถาจุดตอ N มากกวาหลายจุด อนุญาตใหนําไปตอบริเวณที่

ตามแบบตองมีเหมือนเดิม) 
สายที่ตอใหกับมอเตอรจากตูควบคุมใหใชสายรหัสชนิด  VCT  ขนาด  3 x 2.5 sq.mm. 

 
ตามแบบที่กําหนด 

และมารกตําแหนงเจาะรูของวัสดุอุปกรณใด ๆ กอนการแขงขันยกเวนอุปกรณที่คณะกรรมการ

เครื่องมือและอุปกรณที่ผูเขาแขงขันตองจัดเตรียมมาเอง 

 

 

20 มม.  
คีมย้ําหางปลา  เพื่อตอสายเขาชุดตอสาย 

สีขาว 
.  ,  25  มม. และอื่น ๆ 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

1.5 sq.mm. (TIS 11-2553) 
2553) 

หลอดสีน้ําเงิน 
ตามแบบวงจรควบคุมท่ีกําหนด 

ยกเวนเขาจุดตอเทอรมินอลบลอก 
มากกวาหลายจุด อนุญาตใหนําไปตอบริเวณที่

 (คณะกรรมการจัดเตรียมมา

และมารกตําแหนงเจาะรูของวัสดุอุปกรณใด ๆ กอนการแขงขันยกเวนอุปกรณที่คณะกรรมการ



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชา
ระดับ.............................................. 

ณ ............................................................................
ระหวางวันที่ 

สถานศึกษา

รายช่ือผูเขาแขงขัน 
1. .........................................................................................
2. .........................................................................................................
3. .........................................................................................................

วัน  เวลาในการแขงขนั .......................................................................................

คะแนน 
ภาคทฤษฎี  รอยละ  20 
ภาคปฏิบัต ิ รอยละ  80 

คะแนนรวมทั้งสิ้น       100    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

แบบประเมิน 
แขงขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง งานติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

.............................................. ประจําปการศึกษา ...................................
....................................................................................  
ระหวางวันที่ ............................................................ 

 
สถานศึกษา……………………………………................................ 

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

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

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

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

20  คะแนนที่ได....................................................... 
80  คะแนนที่ได....................................................... 

00     คะแนนที่ได........................................................
 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

ไฟฟากําลัง งานติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย 
................................... 

 

 

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

 
 

........... 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

ที ่ รายการตรวจ 
1 การติดตั้งอุปกรณ 
 1.1 การติดตั้งตู Load Center 

(ระยะ A) 

 1.2  การติดตั้งหัวงูเหา 
 1.3 การติดตั้งกลองตอสาย 

(Pull Box หมายเลข 6)  
 

 1.4 การติดตั้งกลองสวิตช , 
เตารับ 
(ระยะ B) 

 1.5 การติดตั้งตูควบคุมมอเตอร 
(ระยะ C) 
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รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

รายการประเมินการตรวจใหคะแนน 
คะแนนเต็ม ไดคะแนน จุดตรวจ 

30   
 3  ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ และตั้งตรง

แข็งแรง 

-ระยะผิดจากแบบ ไมเกิน 
คะแนน ถาเกินตัดจุดละ
-ระดับ (ลูกน้ําไมออกนอกเสน
ลูกน้ําออกนอกเสน ให 

1  หัวงูเหาติดคว่ําลง และแข็งแรง
1  ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ  และตั้งตรง

แข็งแรง 

-ระยะผิดจากแบบ ไมเกิน 
คะแนน ถาเกินให 0 
-ระดับ (ลูกน้ําไมออกนอกเสน
ลูกน้ําออกนอกเสน ให 

3  ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ  และตั้งตรง
แข็งแรง 

-ระยะผิดจากแบบ ไมเกิน 
คะแนน ถาเกินตัดจุดละ
-ระดับ (ลูกน้ําไมออกนอกเสน
ลูกน้ําออกนอกเสน ตัดจุดละ

 2  ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ  และตั้งตรง

-ระยะผิดจากแบบ ไมเกิน 
คะแนน เกิน ให 0 คะแนน
-ระดับ (ลูกน้ําไมออกนอกเสน
ลูกน้ําออกนอกเสน ให 
 
 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

จุดตรวจ / ตัวบงชี้ 

ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ และตั้งตรง 

ระยะผิดจากแบบ ไมเกิน  3 มิลลิเมตร ให 2 
ตัดจุดละ 1 คะแนน 

ลูกน้ําไมออกนอกเสน) ให 1 คะแนน  
ลูกน้ําออกนอกเสน ให 0 คะแนน 

และแข็งแรง 
ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ  และตั้งตรง 

ระยะผิดจากแบบ ไมเกิน  3 มิลลิเมตร ให 0.5 
0 คะแนน 

ลูกน้ําไมออกนอกเสน) ให 0.5 คะแนน  
ลูกน้ําออกนอกเสน ให 0 คะแนน  
ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ  และตั้งตรง 

ระยะผิดจากแบบ ไมเกิน  3 มิลลิเมตร ให 1.5 
ตัดจุดละ 0.5 คะแนน 

ลูกน้ําไมออกนอกเสน) ให 1.5 คะแนน  
ตัดจุดละ 0.5 คะแนน 

ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ  และตั้งตรง 

ระยะผิดจากแบบ ไมเกิน  3 มิลลิเมตร ให 1 
คะแนน 

ลูกน้ําไมออกนอกเสน) ให 1 คะแนน  
ลูกน้ําออกนอกเสน ให 0 คะแนน 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
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ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

 1.6 การเดินทอโลหะ 
(ระยะ D) 
 
 

 1.7 การเดินทอ  PVC 
(ระยะ E) 

 1.8 การใชอุปกรณจับยึดทอ 
(ตําแหนงและระยะตาม
แบบ) 

 1.9 การติดตั้งชุดหลอดไฟแสง
สวาง 
(ระยะ F) 

 1.10  การโคงทอ EMT 
(ตําแหนงดัดโคง จํานวน 5 จุด) 

 1.11  การโคงทอ PVC 
(ตําแหนงดัดโคง จํานวน 2 จุด) 

 1.12  การดัดคอมาทอ EMT 
(ตําแหนงดัดคอมา จํานวน 3 
จุด) 

 1.13  ใส  Bushing ปองกันการ
บาดสาย    
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ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

3  ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ และแข็งแรง

- ระยะผิดจากแบบ ไมเกิน 
 2 คะแนน ถาเกินตัดจุดละ
-ระดับ (ลูกน้ําไมออกนอกเสน
ลูกน้ําออกนอกเสน ให 

3  ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ  

-ระยะผิดจากแบบ ไมเกิน 
คะแนน ถาเกิน ตัดจุดละ 
-ระดับ (ลูกน้ําไมออกนอกเสน
ลูกน้ําออกนอกเสน ตั

3  ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ  

-ตําแหนงและระยะผิดจากแบบ ไมเกิน 
มิลลิเมตร   ตัดจุดละ 

2  ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ  และตั้งตรง

-ระยะผิดจากแบบ ไมเกิน 
ตัดจุดละ 1 คะแนน 

 
4  โคงตามมุม(ระยะประมาณ

(ทอบี้ ทอยน ไมไดระยะโคง
คะแนน) 

 
2  โคงตามมุม(ระยะประมาณ

(ทอบี ้ทอยน ไมไดระยะโคงตามมุม
คะแนน) 

2  ตรงจุดและเปนไปตา
ทอไมบี้ ทอไมยน (ตัดจุดละ 

1  การติดตั้งถูกตําแหนง  สถานะ
(ถาไมใสตัดจุดละ  0.
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..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

ละเปนไปตามแบบ  ระยะ และแข็งแรง 

ระยะผิดจากแบบ ไมเกิน  3 มิลลิเมตร ให 
ตัดจุดละ 1 คะแนน 

ลูกน้ําไมออกนอกเสน) ให 1 คะแนน  
ลูกน้ําออกนอกเสน ให 0 คะแนน 
ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ   

ระยะผิดจากแบบ ไมเกิน  3 มิลลิเมตร ให 1.5 
คะแนน ถาเกิน ตัดจุดละ 0.5 คะแนน 

ลูกน้ําไมออกนอกเสน) ให 1.5 คะแนน  
ตดัจุดละ 0.5 คะแนน 

ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ   

ตําแหนงและระยะผิดจากแบบ ไมเกิน  5  
ตัดจุดละ 0.5 คะแนน 

ตรงจุดและเปนไปตามแบบ  ระยะ  และตั้งตรง 

ระยะผิดจากแบบ ไมเกิน  3 มิลลิเมตร ถาเกิน 
 

ประมาณ 6 D)  ทอไมบี้ ทอไมยน 
ทอยน ไมไดระยะโคงตามมุม ตัดจุดละ 1 

ประมาณ 6 D)  ทอไมบี้ ทอไมยน 
ทอยน ไมไดระยะโคงตามมุม ตัดจุดละ 1 

ามแบบ คอมาถูกตอง สวยงาม 
ตัดจุดละ 1  คะแนน) 

การติดตั้งถูกตําแหนง  สถานะใชงาน   
.5  คะแนน) 
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ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

ที ่ รายการตรวจ 
2 การเดินสาย   รอยสาย  จุดตอ

สาย 
 2.1 รอยสายในทอโลหะ     

(บริเวณปลายทอโลหะ   
จํานวน 5 จุด) 

 2.2 รอยสายในทอ  PVC (บริเวณ
ปลายทอ PVC จํานวน 5 จุด) 

 2.3 ความยาวของสายไฟฟาที่มี
การตอในกลอง 
(กลองตอสาย  กลองสวิตช 
กลองเตารับ) 

 2.4 การใชไวรนัทตอสาย 

 2.5 ขนาดของสายไฟท่ีใชในวงจร
เตารับ 

 2.6 ขนาดของสายไฟท่ีใชในวงจร
แสงสวาง 

 2.7 ขนาดของสายไฟท่ีใชในวงจร
ควบคุมมอเตอร (จากตู Load 
Center ไปยังตูควบคุม) 

 2.8  การกําหนดสีของสายไฟใน
วงจรเตารับ 

 2.9  การกําหนดสีของสายไฟใน
วงจรแสงสวาง 
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กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช
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)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

รายการประเมินการตรวจใหคะแนน   
คะแนนเต็ม ไดคะแนน จุดตรวจ 

30   

5  - สายที่ไมตีเกลียวหรือบิดงอและไมถลอกได 
5 คะแนน 
- สายที่รอยทอตีเกลียวหรือบิดงอหรือถลอก
(ตัดจุดละ 1 คะแนน)

 
5  - สายที่รอยไมตีเกลียวหรือบิดงอและไมถลอกได 

5 คะแนน 
-สายที่รอยทอตีเกลียวหรือบิดงอหรือถลอก
 (ตัดจุดละ 1 คะแนน

2  ความยาวของสายไฟฟา
ความเหมาะสม  (ตัดจุดละ 
 

2  ขันไวรนัทตามเข็มนาฬิกา
2 คะแนน  ผิดทาง (ตัดจุดละ 

1  ใชขนาดสายถูกตองตามแบบ
(ไมถูกตองตามแบบ ได 

1  ใชขนาดสายถูกตองตามแบบ
(ไมถูกตองตามแบบ ได 

Load 
1  ใชขนาดสายถูกตองตามแบบ

(ไมถูกตองตามแบบ ได 

2  ใชสีตามที่กําหนดให 
(สีไมถูกตองตัดจุดละ 

2  ใชสีตามที่กําหนดให 
(สีไมถูกตองตัดจุดละ 
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นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

จุดตรวจ / ตัวบงชี้ 

สายที่ไมตีเกลียวหรือบิดงอและไมถลอกได  

สายที่รอยทอตีเกลียวหรือบิดงอหรือถลอก 
) 

สายที่รอยไมตีเกลียวหรือบิดงอและไมถลอกได  

สายที่รอยทอตีเกลียวหรือบิดงอหรือถลอก 
คะแนน) 

ความยาวของสายไฟฟา ไมสั้นหรือยาวจนเกินไป มี
ตัดจุดละ 1 คะแนน) 

ขันไวรนัทตามเข็มนาฬิกา ถูกตองทั้งหมดได  
ตัดจุดละ 1 คะแนน) 

ใชขนาดสายถูกตองตามแบบ ได 1 คะแนน 
ไมถูกตองตามแบบ ได 0 คะแนน) 
ใชขนาดสายถูกตองตามแบบ ได 1 คะแนน 
ไมถูกตองตามแบบ ได 0 คะแนน) 
ใชขนาดสายถูกตองตามแบบ ได 1 คะแนน 
ไมถูกตองตามแบบ ได 0 คะแนน) 

 ได 2 คะแนน 
สีไมถูกตองตัดจุดละ 1 คะแนน) 

 ได 2 คะแนน 
สีไมถูกตองตัดจุดละ 1 คะแนน) 
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ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

 2.10 การกําหนดสีของสายไฟที่
ใชในวงจรควบคุมมอเตอร 

 2.11 การปอกตัวนําเขากับจุดตอ
สาย 

 2.12 การตอสายภายในตู Load 
Center  

 2.13 การตอสายกราวดระบบ
ไฟฟา 
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2  ใชสีตามที่กําหนดให 
(สีไมถูกตองตัดจุดละ 

3  ปอกฉนวนของสายพอดีกับจุดตอสายและขันแนน
ทุกจุด ได 3 คะแนน 
คะแนน) 

2  -ตอกับเทอรมินอลถูกตองตามแบบ
(ผิดตัดจุดละ 1 คะแนน

2  - จุดตอสายกราวดถูกตองตาม
(ไมถูกตองตามแบบ ได 
- กําหนดสีของสายไฟฟาถูกตองได 
ถูกตองตามแบบ ได 0 
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..........................................กรรมการ 
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..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

 ได 1 คะแนน 
สีไมถูกตองตัดจุดละ 1 คะแนน) 
ปอกฉนวนของสายพอดีกับจุดตอสายและขันแนน

 (ถาไมพอดีตัดจุดละ 0.5 

ตอกับเทอรมินอลถูกตองตามแบบ ได 2 คะแนน 
คะแนน) 

จุดตอสายกราวดถูกตองตามแบบได 1 คะแนน 
ไมถูกตองตามแบบ ได 0 คะแนน) 
กําหนดสีของสายไฟฟาถูกตองได 1 คะแนน (ไม

0 คะแนน) 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

ที ่ รายการตรวจ 
3 ความถูกตองของวงจร 
 3.1  วงจรในตู Load Center  

 3.2  วงจรไฟฟาแสงสวาง
ควบคุมดวยสวิตชสามทาง 

 3.3  วงจรไฟฟาแสงสวาง
ควบคุมดวยสวิตชแสง 

 3.4  วงจรเตารับพรอมสาย
กราวด 
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รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

รายการประเมินการตรวจใหคะแนน 
คะแนนเต็ม ไดคะแนน จุดตรวจ 

30   
5  ตอสายไฟเขา – ออก ถูกตองตามแบบ

(ถูกตองตามแบบได 5

ควบคุมดวยสวิตชสามทาง  
10  วงจรไฟฟาแสงสวางทํางาน ถูกตอง

(ถูกตองตามแบบได 1
10  วงจรไฟฟาแสงสวางทํางาน ถูกตอง

(ถูกตองตามแบบได 1
5  เตารับทํางานถูกตอง 

(ถูกตองตามแบบได 5 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

จุดตรวจ / ตัวบงชี้ 

ออก ถูกตองตามแบบ 
5 คะแนน ผิด ให 0 คะแนน) 

วงจรไฟฟาแสงสวางทํางาน ถูกตอง 
10 คะแนน ผิด ให 0 คะแนน) 

วงจรไฟฟาแสงสวางทํางาน ถูกตอง 
10 คะแนน ผิด ให 0 คะแนน) 

เตารับทํางานถูกตอง  
5 คะแนน ผิด ให 0 คะแนน) 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

ที ่ รายการตรวจ 
4 เวลา 
 4.1  เสร็จในเวลา 
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รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

รายการประเมินการตรวจใหคะแนน 
คะแนนเต็ม ไดคะแนน จุดตรวจ 

10   
10  เสร็จในเวลาได 10 คะแนน

เสร็จหลังจากเวลา 5 
เสร็จหลังจากเวลา 10 
เสร็จหลังจากเวลา 15 
เสร็จหลังจากเวลา 20 
เสร็จหลังจากเวลา 25 
กรณีคะแนนเทากันใหผูที่เสร็จกอนเปนผูชนะ

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

จุดตรวจ / ตัวบงชี้ 

คะแนน 
5 นาที ตัด 2 คะแนน 
10 นาที ตัด 4 คะแนน 
15 นาที ตัด 6 คะแนน 
0 นาที ตัด 8 คะแนน 

25 นาที ตัด 10 คะแนน 
กรณีคะแนนเทากันใหผูที่เสร็จกอนเปนผูชนะ 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

ที ่ รายการตรวจ 
5 การติดตั้งอุปกรณตูควบคุม 
 5.1  การตดิตั้ง  Circuit  

breaker 

 5.2  การติดตั้ง C.T. 

 5.3  การติดตั้ง Contactor  
และ  Over  load  
Timer , Phase 
Protection 

 5.6  การติดตั้ง  Pilot  Lamp 

 5.7  การติดตั้งสวิตชปุมกด   
สวิตชลูกศร 

 5.8  การติดตั้งเครื่องมือวัด  
และซีเล็กเตอรสวิตช 

 5.9  การติดตั้งรางสายไฟ 
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รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

รายการประเมินการตรวจใหคะแนน 
คะแนนเต็ม ไดคะแนน จุดตรวจ 

10   
1  ตําแหนงถูกตองตามแบบ

(ไมคํานึงถึงระยะการติดตั้ง
ผิดตําแหนง ให 0 คะแนน

1  ตําแหนงถูกตองตามแบบ
(ไมคํานึงถึงระยะการติดตั้ง
ผิดตําแหนง ให 0 คะแนน

2  ตําแหนงถูกตองตามแบบ
(ไมคํานึงถึงระยะการติดตั้ง
ผิดตําแหนง ให 0 คะแนน

1  ตําแหนงถูกตองตามแบบ
ถูกให 1 คะแนน ผิดตําแหนง

1  ตําแหนงถูกตองตามแบบ
ถูกให 1 คะแนน ผิดตําแหนง ให 

1  ตําแหนงถูกตองตามแบบ
ถูกให 1 คะแนน ผิดตําแหนง ให 

3  ตําแหนงถูกตองตามแบบ และเขามุม 
ถูกให 3 คะแนน ผิดตําแหนง
องศา ให 0 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

จุดตรวจ / ตัวบงชี้ 

ตําแหนงถูกตองตามแบบ 
ไมคํานึงถึงระยะการติดตั้ง) ถูกให 1 คะแนน  

คะแนน 
ตําแหนงถูกตองตามแบบ 
ไมคํานึงถึงระยะการติดตั้ง) ถูกให 1 คะแนน  

คะแนน 
ตําแหนงถูกตองตามแบบ 
ไมคํานึงถึงระยะการติดตั้ง) ถูกให 2 คะแนน  

คะแนน 

ตําแหนงถูกตองตามแบบ 
ผิดตําแหนง ให 0 คะแนน 

ตําแหนงถูกตองตามแบบ 
คะแนน ผิดตําแหนง ให 0 คะแนน 

ตําแหนงถูกตองตามแบบ 
คะแนน ผิดตําแหนง ให 0 คะแนน 

ตําแหนงถูกตองตามแบบ และเขามุม 45 องศา  
คะแนน ผิดตําแหนงหรือไมเขามุม 45 

 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

ที ่ รายการตรวจ 
6 การเดินสายตูควบคุมเครื่องกล

ไฟฟา 
 6.1  การใชขนาดสายวงจร

กําลัง 
 6.2  การใชขนาดสายวงจร

ควบคุม 
 6.3  การใชโคตสีของสายวงจร

กําลัง 
 6.3  การใชโคตสีของสายวงจร

ควบคุม 
 6.4  การใชหางปลาเขาขั้วตอ

สายอุปกรณ 

 6.5  การเดินสายผาน  C.T. 

 6.6  การเดินสายจาก
เทอรมินอลไปเขาอุปกรณ
ฝาตู 

 6.7  การรัดสายที่ฝาตู 

 6.8  การเขาข้ัวสายที่
เทอรมินอลบล็อก 
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รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

รายการประเมินการตรวจใหคะแนน 
คะแนนเต็ม ไดคะแนน จุดตรวจ 

20   

1  ถูกตองตามแบบที่กําหนด
(ถูกตอง 1 คะแนน ผิด 

1  ถูกตองตามแบบที่กําหนด
(ถูกตอง 1 คะแนน ผิด 

2  โคตสีถูกตอง (TIS 11
(ถูกตอง 2 คะแนน ผิด 

1  โคตสีถูกตอง (TIS 11
(ถูกตอง 1 คะแนน ผิ

3  ขนาดของหางปลาถูกตองกับขนาดของสายไฟ   
ยึดกับอุปกรณแข็งแรง   ฉนวนสายอยูในหางปลา
(ทองแดงไมโผล) ได 3 
ไมถูกตอง ไมแข็งแรง ทองแดงโผล 
คะแนน) 

1  การเดินสายผาน C.T
(ผานถูกตอง 1 คะแนน 

2  สายตองไมตึงหรือหยอนเกินไปและไมแตะกับโครง
ตูเมื่อเปดฝาตู โดยตอผานเทอรมินอลทุกจุดถูกตอง
ได 2 คะแนน (ผิดตัดจุดละ 

2  แนน และเรียบรอย 
(แนนและเรียบรอย 2
เรียบรอยตัดจุดละ 1 

2  แนน และเรียบรอย ไมเห็นทองแดงโผล 
หางปลา) ได 2 คะแนน
ทองแดงโผล ตัดจุดละ 
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การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

จุดตรวจ / ตัวบงชี้ 

ถูกตองตามแบบที่กําหนด 
คะแนน ผิด 0 คะแนน) 

ถูกตองตามแบบที่กําหนด 
คะแนน ผิด 0 คะแนน) 

(TIS 11-2553) 
คะแนน ผิด 0 คะแนน) 

(TIS 11-2553) 
คะแนน ผิด 0 คะแนน) 

ขนาดของหางปลาถูกตองกับขนาดของสายไฟ   
ยึดกับอุปกรณแข็งแรง   ฉนวนสายอยูในหางปลา

3 คะแนน 
ไมถูกตอง ไมแข็งแรง ทองแดงโผล (ตัดจุดละ 0.5 

T.  
คะแนน ไมผาน 0 คะแนน) 

สายตองไมตึงหรือหยอนเกินไปและไมแตะกับโครง
เมื่อเปดฝาตู โดยตอผานเทอรมินอลทุกจุดถูกตอง

ผิดตัดจุดละ 1 คะแนน) 
 
2 คะแนน ไมแนนและไม

1 คะแนน) 
แนน และเรียบรอย ไมเห็นทองแดงโผล (ไมตองใช

คะแนน (ไมแนน ไมเรียบรอย เห็น
ทองแดงโผล ตัดจุดละ 0.5 คะแนน) 
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ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

 6.9 การเขาขั้วสายที่เทอรมินอล
บล็อก เพ่ือเดินสายจาก
ตูควบคุมไปมอเตอร 

 6.10 ความสวยงาม 

 
หมายเหตุ  ขอ 6.9  จากซายไปขวา 
 

L1 L2 L3 N 
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ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

2  ถูกตองตามแบบที่กําหนด
(ถูกตองได 2 คะแนน ผิดตัดจุดละ 

3  -สายไฟฟาอยูในรางสายไฟ มีฝาผิดมิดชิด
-สายไฟฟาโคงงอสวยงามเมื่อเดินสายระหวางราง
กับข้ัวตอสายของอุปกรณ
- รางไฟฟาไมชํารุด 
- อยูในดุลพินิจ 
พิจารณาจากชวงคะแนนตอไปนี้
3   คะแนน  สวยงามมาก
2   คะแนน  สวยงามปานกลาง
1   คะแนน  สวยงามนอย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE U V W Z X 
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การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
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..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

ถูกตองตามแบบที่กําหนด 
คะแนน ผิดตัดจุดละ 1 คะแนน) 

สายไฟฟาอยูในรางสายไฟ มีฝาผิดมิดชิด 
สายไฟฟาโคงงอสวยงามเมื่อเดินสายระหวางราง

กับข้ัวตอสายของอุปกรณ 

พิจารณาจากชวงคะแนนตอไปนี้ 
คะแนน  สวยงามมาก 
คะแนน  สวยงามปานกลาง 
คะแนน  สวยงามนอย 

Y A1 A2 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

ที ่ รายการตรวจ 
7 ความถูกตองวงจร 
 7.1  วงจรควบคุมแบบอัตโนมัต ิ

 7.2  วงจรควบคุมแบบดวยมือ 

 7.3  วงจรกําลัง 

 7.3  วงจรเครื่องวัด
แรงดันไฟฟา 

 7.4  วงจรเครื่องวัด
กระแสไฟฟา 

 7.5  วงจร  Phase  
Protection 

 7.6  หลอดไฟแสดงผล 

หมายเหตุ    การทดสอบการทํางานของวงจรไฟฟา
  1. ผูเขาแขงขันเปนผูทดสอบดวยตนเอง คณะกรรมการใหการควบคุม
  2. ผูเขาแขงขันตอแหลงจายไฟและตอวงจรมอเตอรไ
  3. ถาผูเขาแขงขันทดสอบวงจรแลวไมทํางาน
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ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

รายการประเมินการตรวจใหคะแนน 
คะแนนเต็ม ไดคะแนน จุดตรวจ 

70   
 15  -วงจรทํางานถูกตอง ประกอบดวย 

แมกเนติกคอนแทกเตอร ทํางานตามลําดับ 
(ทํางาน 15 คะแนน ไมทํางาน 

15  -วงจรทํางานถูกตอง 
แมกเนติกคอนแทกเตอร ทํางานตามลําดับ 
(ทํางาน 15 คะแนน ไมทํางาน 

20  -วงจรทํางานถูกตอง มอเตอรไฟฟาทํางานถูกตอง 
(ทํางาน 20 คะแนน ไมทํางานหรือวงจรควบคุม
ที ่7.1 และ 7.2 ไมทํางานได 
(หมายเหตุ วงจรควบคุม
ทํางาน วงจรกําลังไดค

5  แสดงผลการทํางานถูกตอง
(ถกูตองได  5 คะแนน ไม

5  แสดงผลการทํางานถูกตอง
(ถกูตองได 5 คะแนน ไม

5  -ทํางานถูกตอง  
-หลอดไฟฟาแสดงผลถูกตอง 
-ทดสอบจําลองสถานการณ ระบบไฟฟาไมครบ
เฟส (ถกูตองได  5 คะแนน ไม

5  หลอดไฟฟาแสดงผลถูกตอง
โคตสขีองหลอดไฟฟาแสดงผล
(ถูกตอง 5 คะแนน ไมถูกตอง 

การทดสอบการทํางานของวงจรไฟฟา 
ผูเขาแขงขันเปนผูทดสอบดวยตนเอง คณะกรรมการใหการควบคุม 
ผูเขาแขงขันตอแหลงจายไฟและตอวงจรมอเตอรไฟฟาดวยตนเองเทานั้น 
ถาผูเขาแขงขันทดสอบวงจรแลวไมทํางานไมอนุญาตใหแกไข ปรับ ตั้งคาใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

จุดตรวจ / ตัวบงชี้ 

วงจรทํางานถูกตอง ประกอบดวย ไทมเมอร  
เตอร ทํางานตามลําดับ  

คะแนน ไมทํางาน 0 คะแนน) 
 ประกอบดวย ไทมเมอร  

แมกเนติกคอนแทกเตอร ทํางานตามลําดับ  
คะแนน ไมทํางาน 0 คะแนน) 

วงจรทํางานถูกตอง มอเตอรไฟฟาทํางานถูกตอง 
คะแนน ไมทํางานหรือวงจรควบคุมขอ

ไมทํางานได 0 คะแนน) 
วงจรควบคุมขอ 7.1 และ 7.2 ไม

ทํางาน วงจรกําลังไดคะแนน 0 คะแนน) 
แสดงผลการทํางานถูกตอง  

คะแนน ไมถกูตองได 0 คะแนน) 
แสดงผลการทํางานถูกตอง 

คะแนน ไมถูกตองได 0 คะแนน) 

หลอดไฟฟาแสดงผลถูกตอง  
ทดสอบจําลองสถานการณ ระบบไฟฟาไมครบ

คะแนน ไมถูกตอง 0 คะแนน) 
หลอดไฟฟาแสดงผลถูกตอง 

ของหลอดไฟฟาแสดงผลถูกตอง 
คะแนน ไมถูกตอง 0 คะแนน) 

ใด ๆ ทั้งสิ้น  



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

ที ่ รายการตรวจ 
8 กิจนิสัย 
 8.1  การจัดเตรียมเครื่องมือ 
 8.2   

- การใชเครื่องมือตัดและดัดทอ 
EMT 

- การใชเครื่องมือตัดและดัดทอ 
PVC 

- การใชเครื่องมือลบคมทอ 
- การใชเครื่องมือรอยสาย 
- การใชถุงมือสําหรับงานติดตั้ง

ทอไฟฟา 
 8.3  การแตงกาย   

 8.4  ความสะอาดบริเวณพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 

 8.5  ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

 8.6  ปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
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ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

รายการประเมินการตรวจใหคะแนน 
คะแนนเต็ม ไดคะแนน จุดตรวจ 

10   
1  จัดวางเครื่องมือกอนปฏิบัติงานไดเรียบรอย
3  ใชเครื่องมือถูกตองได 

ใชเครื่องมือผิดตัดครั้งละ 
 

1  ถูกตองตามระเบียบที่กําหนดได 
(ไมถกูตองได 0 คะแนน

2  มีการทํางานความสะอาดพื้นที่หลังปฏิบัติงาน 
2 คะแนน 
ไมมีการทํางานความสะอาดพื้นที่หลังปฏิบัติงาน 
ได 0 คะแนน 

2  ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
ปฏิบัติงานไมมีความปลอดภัย

1  ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการติดตั้งถูกตองครบถวน 
ได 1 คะแนน 
ปฏิบัติงานผิดขั้นตอนการติดตั้ง
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นายอุส่าห์  บุตรหา) 

จุดตรวจ / ตัวบงชี้ 

จัดวางเครื่องมือกอนปฏิบัติงานไดเรียบรอย 
ใชเครื่องมือถูกตองได 3 คะแนน 
ใชเครื่องมือผิดตัดครั้งละ 1 คะแนน 

ถูกตองตามระเบียบที่กําหนดได 1 คะแนน  
คะแนน) 

มีการทํางานความสะอาดพื้นที่หลังปฏิบัติงาน ได 

ไมมีการทํางานความสะอาดพื้นที่หลังปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัยได 2 คะแนน 
มปลอดภัยตดัครั้งละ 1 คะแนน 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการติดตั้งถูกตองครบถวน 

ปฏิบัติงานผิดขั้นตอนการติดตั้ง ได 0 คะแนน 
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วงจรการติดตั้งการเดินสายดวยทอรอยสาย

3

5

MC

CB1

1

5 33

Single line Diagram

230/400 V  3/N/PE ~50 Hz 

CB3

1

CB2

3

MCCB

X1 หลอดฟลูออเรสเซนต
X2 หลอดแอลอีดี
Q1,Q2 สวิตช 
Q3 สวิต
MC ตูควบคุมมอเตอร
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วงจรการติดตั้งการเดินสายดวยทอรอยสาย 

230V 1/N/PE ~50 Hz 

3

1CB3

3

Q3

X2

Q1

6

3

3

 
 

หลอดฟลูออเรสเซนต 1 x 18 W 
หลอดแอลอีด/ีหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 
สวิตช 3 ทาง 

ตชแสง 230V 3A 50Hz ชนิด 3 สาย 
ตูควบคุมมอเตอร 
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Installation Diagram
X1

Q2

3

3

4หรือ

 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

แบบแสดง รายละเอียดอุปกรณ และตําแหนงการยึดอุปกรณภายในตูโหลดเซ็นเตอร แบบ 
 

2

65 
cm

43 
cm
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แบบแสดง รายละเอียดอุปกรณ และตําแหนงการยึดอุปกรณภายในตูโหลดเซ็นเตอร แบบ 

 

1

2

3

4

MCCB 3 P 30AT/125AF ยี�ห้อ 

MCB 3 P Miniature 25AT/63AF 

MCB 1 P Miniature 16AT/63AF 

MCB 1 P Miniature 10AT/63AF 
3

1

4
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นายอุส่าห์  บุตรหา) 

แบบแสดง รายละเอียดอุปกรณ และตําแหนงการยึดอุปกรณภายในตูโหลดเซ็นเตอร แบบ Main Breaker 

ABB (MCCB)

AF ยี�หอ้ ABB (CB1)

AF ยี�หอ้ ABB (CB2)

AF ยี�หอ้ ABB (CB3)
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แบบแสดงตําแหนงแสดงระยะการเดินทอรอยสายไฟฟา 

10

ไม่ตรวจระยะ

(1)

(2)

ท่อหมายเลข (1)  ติดตั �งติดผนังตามแบบ 

(แต่ไม่ตรวจระยะ) 

5
0
.5

(B
)

ตู้โหลดเซนเตอร์
แบบ Main Breaker

12 วงจรย่อย
ABB DB12MC200 Formula

650x430x130 mm.

7
.5

(A
)

แสดงเส้นอ้างอิงแนวนอน

แบบแสดงขยายการติดตั�ง

โคมหลอด LED
หลอดคอมแพคฟูออเรสเซนต์

Junction Box PVC 
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ตําแหนงแสดงระยะการเดินทอรอยสายไฟฟา (หนวยเปนเซนติเมตร

5
0.

5
(B

)

5
0
.5

(B
)47(E)

86(D)

5
1
.5

(D
)

52(A)

แสดงเส้นอ้างอิงแนวตั �งและแนวนอนให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย

57(F)

95(E)

1
4

.5
(E

)

45

30(F)

แสดงเส้นอ้างอิงแนวตั �ง

ลกูลอย

 
ั�งโคมฟลอูอเรสเซนต,์Pull  Box และ Photo Switch   ดา้นบน (

2

3

4

4
.5

 
(ไม

ต่ร
วจ

ระ
ยะ

)

57(F)30(F)
ผนงัดา้นหลงั

โคมหลอดฟลูออเรสเซนต ์

Pull Box ขนาด 6x6 นิ�ว

ขอ้ต่อสาํเร็จรูปตวั TLED/
หลอดคอมแพคฟอูอเรสเซนต์

Junction Box PVC ขนาด 10x10x6 cm.

แนวระนาบ 
(F)
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หนวยเปนเซนติเมตร) 

แสดงเส้นอ้างอิงแนวตั �งและแนวนอนให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย

V A

V O LTMETER

RS RN
ST SN

TNTR

0
A MMETER

3 1

0

Power

Over loadRun

StopStart

5
1

.5
(C

)

สวิตช์
ลกูลอย

ไปสวิตช์ลกูลอย ไปมอเตอร์

ใส่บูชชิ�งและคอนเนกเตอร์

 

(หน่วยเป็นเซนติเมตร)

ผนงัดา้นหลงั

โคมหลอดฟลูออเรสเซนต ์18 W

 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

แบบแสดง

10

ไม่ตรวจระยะ

(1)

(2)

ท่อหมายเลข (1)  ติดตั �งติดผนังตามแบบ 

(แต่ไม่ตรวจระยะ) 

ตู้โหลดเซนเตอร์
แบบ Main Breaker

12 วงจรย่อย
ABB DB12MC200 Formula

650x430x130 mm.

แสดงเส้นอ้างอิงแนวนอน

1
6

1
6

16 20

2
0

3
0

แบบแส

4
0

(ไม่
ตร

วจ
ระ

ยะ
)

ผนงัดา้นขา้ง

4
.5
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แบบแสดงตําแหนงระยะการยึด strap (หนวยเปนเซนติเมตร)

แสดงเส้นอ้างอิงแนวตั �งและแนวนอนให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย

แสดงเส้นอ้างอิงแนวตั �ง

ลกูลอย

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

4620

16 20

161616

15 15

สดงขยายการติดตั�งตู ้Switch  Broad ดา้นบน (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

ผนงัดา้นขา้ง ผนงัดา้นหลงั

ท่อ EMT 3/4 นิ�ว

หวังูเห่า 3/4 นิ�ว

ผนงัดา้นหลงั
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) 

แสดงเส้นอ้างอิงแนวตั �งและแนวนอนให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย
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การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
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แบบแสดงรายละเอียดชนิดของทอรอยสายและการจับยึด

ไม่ตรวจระยะ

(1)

(2)

ท่อหมายเลข (1)  ติดตั �งติดผนังตามแบบ 
(แต่ไม่ตรวจระยะ) 

ตู้โหลดเซนเตอร์
แบบ Main Breaker

12 วงจรย่อย
ABB DB12MC200 Formula

650x430x130 mm.

แสดงเส้นอ้างอิงแนวนอน

1

2 8

 ทอ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว จับยึดดวย 
 ทอ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว ดัดคอมาจับยึดดวย 
 ทอ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว ดัดเปนรูปตัว 
 ทอ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว จับยึดดวย
      ทอ 
11. ทอ PVC สีขาว ออน ขนาด 
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แบบแสดงรายละเอียดชนิดของทอรอยสายและการจับยึด 

แสดงเส้นอ้างอิงแนวตั �งและแนวนอนให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย

แสดงเส้นอ้างอิงแนวตั �ง

ลกูลอย
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นิ้ว จับยึดดวย Double hole strap และแคลมประกั
ดัดคอมาจับยึดดวย Single hole strap และดัดคอมา
ดัดเปนรูปตัว U จับยึดดวยแคลมประกับ 

นิ้ว จับยึดดวย Double hole strap และดดัคอมา 
ทอ PVC สีขาว ขนาด 20 มม. จับยึดดวยแคลมกามปู
ขนาด 20 มม. จับยึดดวยแคลมกามปู 
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แสดงเส้นอ้างอิงแนวตั �งและแนวนอนให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย
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สวิตช์
ลกูลอย

ไปสวิตช์ลกูลอย ไปมอเตอร์

ใส่บูชชิ�งและคอนเนกเตอร์
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และแคลมประกับ 
และดัดคอมา 

 
ามป ู
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แบบแสดงตําแหนงการติดตั้งอุปกรณการเดินสายดวยทอรอยสาย 
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7

ตู้ โหลดเซนเตอร์ แบบ 
Photo switch ชนิด 3 
ข้องอสําเร็จรูปแบบเปิดได้ 

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 

โคมหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 

Pull Box ขนาด 6x6 นิ �ว

ตู้ เบอร์ 3 ขนาด 40x57

กล่องลอย PVC 

ข้อต่อสําเร็จรูป ตวั T แบบเปิดได้ใช้กบัทอ่ 

ไม่ตรวจระยะ

(1)

(2)

ท่อหมายเลข (1)  ติดตั �งติดผนังตามแบบ 
(แต่ไม่ตรวจระยะ) 

ตู้โหลดเซนเตอร์
แบบ Main Breaker

12 วงจรย่อย

ABB DB12MC200 Formula

650x430x130 mm.

แสดงเส้นอ้างอิงแนวนอน 1

8
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ตําแหนงการติดตั้งอุปกรณการเดินสายดวยทอรอยสาย (หนวยเปนเซนติเมตร

Main Breaker 12 วงจรย่อย  ABB DB12MC200 Formula 
สาย

ข้องอสําเร็จรูปแบบเปิดได้ 90 องศา ใช้กบัทอ่ PVC สีขาว 20 mm.

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 11 W พร้อมขั �วหลอดติดตั �งบนฝา Junction box 

โคมหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 18 W

นิ �ว

57x20 cm.

PVC ขนาด 2x4 นิ �ว

แบบเปิดได้ใช้กบัทอ่ PVC สีขาว 20 mm.

แสดงเส้นอ้างอิงแนวตั �งและแนวนอนให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย

แสดงเส้นอ้างอิงแนวตั �ง

ลกูลอย

2

4

6

3

9 10

11
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นายอุส่าห์  บุตรหา) 

หนวยเปนเซนติเมตร) 

Formula ขนาด 650x430x130

Junction box 10x10x6 cm

แสดงเส้นอ้างอิงแนวตั �งและแนวนอนให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย
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ไปสวิตช์ลกูลอย ไปมอเตอร์

ใส่บูชชิ�งและคอนเนกเตอร์
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การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
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แบบแสดง

8 

11 

57 cm

หมายเหตุ  ตูควบคุมมอเตอร ใหผูจัดการแขงขันทําการเจาะรูหนาตูและทางเขาสาย

25 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

 
แบบแสดงตําแหนงการจัดวางอุปกรณหนาตู Control  
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StopStart
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20 cm
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ตูควบคุมมอเตอร ใหผูจัดการแขงขันทําการเจาะรูหนาตูและทางเขาสาย
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ตูควบคุมมอเตอร ใหผูจัดการแขงขันทําการเจาะรูหนาตูและทางเขาสาย 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
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แบบแสดงรายละเอียดและการจัดวางอุปกรณหนาตูควบคุมมอเตอร

V A

V O LTMETER

RS RN
ST SN

TNTR

0
A MMETER

3

0

Run

Start

2

1

3

5

หมายเหตุ  ผูเ้ขา้แข่งขนัใหติ้ดตั�งอุปกรณ์และเจาะรูให้เรียบร้อยก่อนการแข่งขนั
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รายละเอียดและการจัดวางอุปกรณหนาตูควบคุมมอเตอร

A MMETER

1

Power

Over loadRun

StopStart

4

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ตูเ้บอร์ 3 ขนาด 40x57
Pilot  Lamp 220V 22 

Voltmeter 0-500V ขนาด 
Ammeter 0-30A ขนาด 
Selector Volt .
Selector Amp .
Selector Switch 2 ON 
Pilot lamp Power 22 

Pilot lamp Run 22 mm
Pilot lamp Over load 
Push Button Start  22 

Push Button Stop  22 
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นายอุส่าห์  บุตรหา) 

รายละเอียดและการจัดวางอุปกรณหนาตูควบคุมมอเตอร 

57x20 cm.
22 mm.RYB (CL-523)
ขนาด 96-96 mm.

ขนาด 96-96 mm.

ON (C3SS1-10R)
22 mm.(CL-523)

mm.(CL-523)
Pilot lamp Over load 22 mm.(CL-523)

22 mm.(CP-10R-10)สีเขียว

22 mm.(CP-10R-10)สีแดง

เขา้แข่งขนัใหติ้ดตั�งอุปกรณ์และเจาะรูให้เรียบร้อยก่อนการแข่งขนั
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แบบแสดงรายละเอียดและการจัดวางอุปกรณภายในตู

1

2

12

15
13

16

11

6

7

8

แบบแสดง รายละเอียดการตอสายเขา 
หมายเหตุ   1. Terminal BLOCK  

 2. จุดตอ N ตอตามแบบแตสามารถตอพวงในสวนของ 
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การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา
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)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

รายละเอียดและการจัดวางอุปกรณภายในตู Control

3

4

5

9

12

10

17

14
15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Wire duct  กวา้ง 30

CT 30/5 

MCB 3P ABB SH 

MCB 1P ABB SH 201

MCB 1P ABB SH 201

K1 Magnetic  Contactor 

K2 Magnetic  Contactor 

K3 Magnetic  Contactor 

Phase Protection ABB CM

ABB CT-ERE.12

Over Load Relay  TF

รางปีกนกอะลูมิเนียม

Terminal  BLOCK MA 

Terminal  BLOCK MA 

Stopper  

End Plate

แบบแสดง รายละเอียดการตอสายเขา Terminal ภายใน 
Terminal BLOCK  ไมตองใชหางปลา 

ตอตามแบบแตสามารถตอพวงในสวนของ Control ครบ 
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...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

Control 

30x40 mm.

203-C 32MCBS (CB4)

201-C 6MCBS FUSE Control (CB5)

201-C 10MCBS (CB6,CB7, CB8)

Magnetic  Contactor 220V 3P AF9-30-10 1 NO

Magnetic  Contactor 220V 3P AF9-30-10 1 NO

Magnetic  Contactor 220V 3P AF9-30-10 1 NO

Phase Protection ABB CM-MPS-21

Over Load Relay  TF42-1.7

รางปีกนกอะลูมิเนียม

Terminal  BLOCK MA 4/6 ลาํดบั 1-11

Terminal  BLOCK MA 4/6 ลาํดบั 12-28

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

1. แบบแสดงวงจรควบคุม 

CB5

F3

Auto-Off-Hand

S1

S2

K2

L1

Phase Protection

N

K3

KT

A1

A2

หมายเหตุ   1. กําหนดให CB5 ตอผาน 
2. กําหนดให A1, A2 
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KT K1 K3 RUN OL

CONTROL DIAGRAM

K1

K2

K2

ตอผาน CB4 (CB 3 P 25 AT)   
A1, A2 เปนจุดตอสวิตชลูกลอย 
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OL POWER
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2. แบบแสดงวงจรกําลัง 

CB4

SA

L1 L2 L3 N PE

K1

F3

K2
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U
V
W Y

Z
X

A CB6

SV V

K3

<U

M
3

CB7 CB8
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รายการอุปกรณแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

ลําดับ
ที ่

รายการ

 งานติด
1 ทอ EMT 3/4"  
2 Connector + Locknut EMT 
3 บูชชิ่ง ขนาด 3/4 " 
4 แคลมป Strap Double Hold 3/4"
5 ประกับราง C EMT 3/4" 
6 ราง C 
7 หัวงูเหา 3/4" 
8 ทอ EMT 1/2" 
9 Connector + Locknut EMT 
10 บูชชิ่ง ขนาด 1/2" 
11 แคลมป Strap single Hold ½"
12 ทอ PVC 20 mm. 
13 ของอสําเร็จรูปเปดฝาได PVC 
14 ขอตอสําเร็จรูปเปดฝาไดตัว 
15 Connector PVC 20 mm.
16 Connector PVC ทอออน ขนาด 
17 ทอ PVC ออน ขนาด 20 mm.
18 แคลมปกามปู PVC 20 mm.
19 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต

หลอด 
20 เหล็กรู (จับยึด , สวิตชแสง 
21 สวิตชแสง 3 A ( 3 สาย ) 
22 นอตตัวผู+ ตัวเมีย ขนาด 8 
23 โคมชุดฟลูออเรสเซนต FL set 1x18 W
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา
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รายการอุปกรณแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

รายการ จํานวน ราคาตอหนวย

งานติดตั้ง   
2 เสน 

Connector + Locknut EMT 3/4" 6 ตัว 
7 ตัว 

Strap Double Hold 3/4" 6 ตัว 
6 คู 
1 เสน 
1 ตัว 
1 เสน 

tor + Locknut EMT 1/2" 1 ตัว 
1 ตัว 

Strap single Hold ½" 2 ตัว 
2 เสน 

PVC 20 mm. 1 ตัว 
สําเร็จรูปเปดฝาไดตัว T  PVC  20 mm. 1 ตัว 

Connector PVC 20 mm. 9 ตัว 
ทอออน ขนาด 20 mm. 2 ตัว 

mm. 1 เมตร 
PVC 20 mm. 20 ตัว 

คอมแพคฟลูออเรสเซนต/หลอด LED พรอมขา 1 ชุด 

สวิตชแสง ) 1 เสน 
1 ตัว 

8 มม.  ยาว 1/2" 2 ตัว 
FL set 1x18 W 1 ชุด 
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รายการอุปกรณแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย   

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
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24 Pull Box 6" x 6" x 4" 
25 กลองลอย PVC 2" x 4" 
26 Box PVC  4" x 4" x 2" 
27 สวิตช 2 ทาง  
28 ฝาครอบ 1 ชอง 
29 เตารับ 1 เฟส มกีราวดแบบคู
30 ฝาครอบเตารับ 
31 เทปพันสายไฟฟา  
32 สกรูเกลียวปลอย  ยาว 1" 
33 สายรหัสชนิด IEC 01 สีดํา 
34 สายรหัสชนิด IEC 01 สีฟา 
35 สายรหัสชนิด IEC 01 สีเขียวแถบเหลือง
36 สายรหัสชนิด IEC 01 สีน้ําตาล 
37 สายรหัสชนิด IEC 01 สีดํา  
38 สายรหัสชนิด IEC 01 สีเทา 
39 สายรหัสชนิด IEC 01 สีน้ําตาล 
40 สายรหัสชนิด IEC 01 สีฟา 
41 ไวรนัต No.33 (สีเหลือง) 
42 ไวรนัต No.44 (สีแดง) 
43 Load Center แบบ Main Breaker 12 

DB12MC200Formula 
44 ABB MCCB 3P  30AT/125AF
45 ABB MCB 3P  25AT/63AF
46 ABB MCB 1P  10AT/63AF
47 ABB MCB 1P  16AT/63AF
48 สวิตชลูกลอย 
49 หลักกราวดขนาด ยาว  30 
50 หางปลากลม (ใชกับสายขนาด 
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รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

1 ตัว 
3 อัน 
1 อัน 
2 ตัว 
2 ฝา 

แบบคู 1 ตัว 
1 ฝา 
1 มวน 

 80 ตัว 
 # 6 sq.mm.  7 เมตร 
 # 2.5 sq.mm.  11 เมตร 

สีเขียวแถบเหลือง # 2.5 sq.mm.  12 เมตร 
สีน้ําตาล # 2.5 sq.mm.  11 เมตร 

  # 2.5 sq.mm.  8 เมตร 
สีเทา # 2.5 sq.mm.  8 เมตร 
สีน้ําตาล # 1.5 sq.mm.  20 เมตร 

 # 1.5 sq.mm.  5 เมตร 
12 ตัว 
5 ตัว 

Main Breaker 12 ชอง ยี่หอ ABB  1 ใบ 

AT/125AF  10kA  1 ตัว 
AT/63AF  6kA  SH203-C32 1 ตัว 

MCB 1P  10AT/63AF   6 kA  SH201-C10 1 ตัว 
MCB 1P  16AT/63AF  6 kA SH201-C16 1 ตัว 

1  ตัว 
30 cm. 1 อัน 

ใชกับสายขนาด 6 sq.mm.) 5 อัน 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

 ตูคอนโทรล
1 ตู  No.  3 
2 MCB 25 AT 3P ABB SH203
3 MCB 10 AT 1P ABB SH203
4 Magnetic Contactor 220 V 3P A

250 VDC  1 NO Auxiliary + Contact 
CA4-01 1 NC  

5 ABB  Thermal Overload Relay  TF42
6 CT  30/5  A 
7 Amp meter  30/5A   96 x  96  m
8 Voltmeter  0-500  V.   96 x 96  mm.
9 Selector  Amp 
10 Selector  Volt 
11 Timer  ABB CT-ERE.12 
12 Three-phase monitoring relay CM

ABB 
13 Terminal Block  M4/6 Grey
14 ENT,END STOP BADL 
15 รางปกนกอะลูมิเนียม 
16 Push  bottom  Switch  1  N

10) 
17 Push  bottom  Switch  1  NC. RED (CP1
18 Pilot  Lamp  220 V.  Ø 22  m.m. (R, Y, B, G) (CL

523) 
19 RED Emergency  Switch 

Twis#40mm.#CE4T-10R
20 Selector  Switch  2  NO
21 Name  Plate  Ø  25   (ติดหนาตู
22 Wire  duck  กวาง  30 mm
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รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

ตูคอนโทรล   
1 ใบ 

AT 3P ABB SH203-C32 6 KA  1 ตัว 
AT 1P ABB SH203-C10 6 KA 4 ตัว 

Magnetic Contactor 220 V 3P AF09-30-10 100-
1 NO Auxiliary + Contact ติดดานหนา 

3 ตัว 

Overload Relay  TF42-1.7 1 ตัว 
3 ตัว 

5A   96 x  96  mm. 1 ตัว 
500  V.   96 x 96  mm. 1 ตัว 

1 ตัว 
1 ตัว 
1 ตัว 

ing relay CM-MPS -21 ยี่หอ 1 ตัว 

M4/6 Grey 60 ตัว 
3 ตัว 
1 เสน 

Push  bottom  Switch  1  NO. GREEN (CP1-10R- 1 ตัว 

Push  bottom  Switch  1  NC. RED (CP1-10R-10) 1 ตัว 
Pilot  Lamp  220 V.  Ø 22  m.m. (R, Y, B, G) (CL- 6 ตัว 

Emergency  Switch E-Stop 
10R-11   

1 ตัว 

O.(C3SS1-10R) 1 ตัว 
ติดหนาตู) 6 ตัว 

mm.  สูง  40 mm. 1 เสน 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  

  
  
  



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

23 สายรหัสชนิด IEC 02 สีน้ําตาล 
24 สายรหัสชนิด IEC 02 สีดํา 
25 สายรหัสชนิด IEC 02 สีเทา 
26 สายรหัสชนิด IEC 02 สีน้ําตาล 
27 สายรหัสชนิด IEC 02 สีฟา 
28 สายรหัสชนิด IEC 02 สีเขียว
29 Cable  Ties  4    (ขาว) 
30 หางปลาแฉก  1.25 – 3  S
31 หางปลาแฉก   2 – 3  S  (สีน้ําเงิน
32   ไสไก  15  M.M. 
33 สายรหัสชนิด VCT 3x1.5 sq.mm
34 สกรูหัวสวาน 1/2” 
35 สกรู 1/2.” 

 
อักษรสีแดง  ไดรับการสนับสนุนจากบริษัท เอบีบี 
อักษรสีน้ําเงิน  ไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท ภัทรเมธากิจ จํากัดและบริษัท ภัท
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รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

สีน้ําตาล 2.5 sq.mm.   10 เมตร 
สีดํา 2.5 sq.mm.   10 เมตร 
สีเทา 2.5 sq.mm.   10 เมตร 
สีน้ําตาล 1.5 sq.mm.   50 เมตร 
สีฟา 1.5 sq.mm.   10 เมตร 
สีเขียว/เหลือง 1.5 sq.mm.   10 เมตร 

1 ถุง 
S (สีแดง) 100 ตัว 
สีน้ําเงิน) 100 ตัว 

1 เมตร 
VCT 3x1.5 sq.mm 5 เมตร 

30 ตัว 
30 ตัว 

ไดรับการสนับสนุนจากบริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จํากัด 
ไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท ภัทรเมธากิจ จํากัดและบริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จํากัด

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

รอุตสาหกรรม จํากัด 



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

วันที่ 

การแขงขันทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย
ชื่อนักศึกษา 
 1. นาย……………………………………………
     กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น...............................................................................................
     สาขาวิชา.................................................................
 2. นาย……………………………………………
     กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น...............................................................................................
     สาขาวิชา..................................
นักศึกษาสํารอง 
 1. นาย……………………………………………
     กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น............................................................................
     สาขาวิชา.................................................................
 
                                
     
ขอรับรองวาผูสมัครเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาจริง
     
     
     
     
หมายเหตุ 1. แนบสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
  2. นําบัตรประจําตัวนักศึกษามาแสดงในวันแขงขันดวย
  3. สงใบสมัครทางโทรสารกอนวันที่ 
  4. ใบสมัครตัวจริงกรุณานําสงในวันรายงานตัว
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รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

ใบสมัครแขงขันทักษะวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจําปการศึกษา  2558 

วันที่ ......................ณ .................................... 
 

การแขงขันทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย 

……………………………………………เลขประจําตัวนักเรยีน........................... 
...............................................................................................

.................................................................อาย.ุ.........................ป 
……………………………………………เลขประจําตัวนักเรียน........................... 

...............................................................................................
.................................................................อาย.ุ.........................ป 

……………………………………………เลขประจําตัวนักเรียน........................... 
...............................................................................................

.................................................................อาย.ุ.........................ป 

  ลงชื่อ...............................................ครูผูควบคุม
        (..............................................) 

ขอรับรองวาผูสมัครเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาจริง 
  ลงชื่อ............................................... 
       (................................................) 
  ผูอํานวยการ..............................................
  ................/.............................../................

แนบสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
นําบัตรประจําตัวนักศึกษามาแสดงในวันแขงขันดวย 
สงใบสมัครทางโทรสารกอนวันที่ ....................... ที่วิทยาลัย...........................
ใบสมัครตัวจริงกรุณานําสงในวันรายงานตัว 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

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

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

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

ครูผูควบคุม 

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

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



 
 
 
 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

 

ลงชื�อ ....................................ประธานกรรมการ    ลงชื�อ

          (นายศิริ   จนับาํรุง)                                                 (

ลงชื�อ ....................................กรรมการ                  ลงชื�อ

          (นายกิตติ   จนัทรา)                                               (

ลงชื�อ ...................................กรรมการ                   ลงชื�อ

          (นายปิยะวฒัน์  อมรปิยะกฤษฐ)์                            (

 

ตารางการแขงขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

      เวลา 
วัน  

08.30 
09.30 

09.30 
10.30 

10.30 
11.30

 
 

   

 
 
 

 
เริ่มการแขงขันภาคปฏิบัติ

 
 
 

 
 

 กรรมการตรวจใหคะแนน

หมายเหตุ   1.  เวลาการประกาศผลอาจเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับระยะเวลาการตรวจใหคะแนนของ
                        คณะกรรมการ 
                   2.  อาชีวศึกษาจังหวัดใดที่ยังไมไดสงใบสมัคร ขอความกรุณา สงโทรสารมายัง
สวนใบสมัครตัวจริงใหนําไปในวันแขงขัน พรอมบัตรนักศึกษาของผูเขาแขงขันทุกคน  
นักศึกษา)  หรือทาง  .................................
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รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา

ประธานกรรมการ    ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                                 (นายจกัริน   จิตผองแท)้                               (นายสมพงษ ์   แคสา

กรรมการ                  ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ..........................................

)                                               (นายประพนัธ์  ศิริธรรม)                             (นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช

กรรมการ                   ลงชื�อ........................................กรรมการ   ลงชื�อ...................

)                            (นายธีระชยั  เจียมจิตร)                               (นายอุส่าห์  บุตรหา

 
ตารางการแขงขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

 
10.30 
11.30 

11.30 
12.30 

12.30 
13.00 

13.00 
14.00 

14.00 
15.00 

-ประชุม
คณะกรรมการ  
-ผูเขาแขงขัน
รายงานตัว 

-ประชุมครูผู
ควบคุมทีม 

 

แขงขันภาคทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ 
พักรับ
ประ 
ทาน

อาหาร 

ทําการแขงขัน

กรรมการตรวจใหคะแนน 

พักรับ
ประ 
ทาน

อาหาร 

 
 
ประกาศผลการ
แขงขัน 

 
เวลาการประกาศผลอาจเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับระยะเวลาการตรวจใหคะแนนของ

อาชีวศึกษาจังหวัดใดที่ยังไมไดสงใบสมัคร ขอความกรุณา สงโทรสารมายัง
สวนใบสมัครตัวจริงใหนําไปในวันแขงขัน พรอมบัตรนักศึกษาของผูเขาแขงขันทุกคน  (ในวันแขงขันไมรับสําเนาบัตร

................................. เรื่อง ใบสมัคร 
 
 

รายละเอียดและเกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

การแขงขันทักษะ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย ระดับ ปวช. 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปการศึกษา 2558-2559 

..........................................กรรมการ 

นายสมพงษ ์   แคสา) 

..........................................กรรมการ 

นายพฒิุพงศ ์ ไชยราช) 

...................กรรมการและเลขานุการ 

นายอุส่าห์  บุตรหา) 

ตารางการแขงขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย 

15.00 
16.00 

16.00 
17.00 

แขงขันภาคทฤษฏี 

 

  
ทําการแขงขันภาคปฏิบัติตอ 

  

เวลาการประกาศผลอาจเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับระยะเวลาการตรวจใหคะแนนของ 

อาชีวศึกษาจังหวัดใดที่ยังไมไดสงใบสมัคร ขอความกรุณา สงโทรสารมายัง....................................  
ในวันแขงขันไมรับสําเนาบัตร


