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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเช่ือม GTAW & SMAWให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ                 
 ปฏิบัติงานจริง 

1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ              

 การอาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 

 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท)  

 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียน 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)              
 ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษา 
4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1รองชนะเลิศ
อันดับ  2 ระดับภาค 
6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดและลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. นักเรียนผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่เคยได้รับรางวัล ชนะเลิศ (อันดับท่ี1) ระดับชาติของการแข่งขันทักษะ 
งานเช่ือมจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมาก่อน 
2. นักเรียนผู้เข้าแข่งขันต้องไม่เป็นผู้เข้าเก็บตัวเตรียมแข่งขันทักษะงานเช่ือมระดับอาเซียนหรือโอลิมปิค 
3. เป็นนักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะท่ีศึกษาอยู่ในระบบและก าลังศึกษาอยู่ 
   (ห้ามหลักสูตรเทียบโอน) 
4. มีบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือหนังสือรับรองการมีสภาพเป็นนักเรียนติดรูปถ่าย และลงนามโดย   

    ผู้บริหารหน่วยงาน 
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5. ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย  ผู้แข่งขัน 1 คน และส ารอง 1 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน 
6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย 

 

3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

 เช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กและท่อเหล็ก 
 

3.2 งานที่ก าหนด 
1. งานเช่ือมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนหนาบากหน้างานต่อชนต าแหน่งท่าเช่ือม PC 
2. งานเช่ือมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนหนาบากหน้างานต่อชนต าแหน่งท่าเช่ือม PF 
3. งานเช่ือมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนหนาบากหน้างานต่อชนต าแหน่งท่าเช่ือม PE 

 

3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
1. ช้ีแจงกติกาการแข่งขันเตรียมความพร้อม 15 นาที 
2. แข่งขันทักษะภาคปฏิบัติ3ใบงาน(ใบงานละ 2ช่ัวโมง) 
3. จัดเก็บเครื่องมือท าความสะอาดเครื่องมือ-อุปกรณ์และเครื่องจักร 

 

3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1. แว่นตานิรภัย 
2. หน้ากากเช่ือม 
3. ถุงมือหนัง 
4. หินเจียระไน (พร้อมใบหินเจียร) 
5. สายไฟพร้อมปล๊ักส์ 
6. แปรงลวด + ล้อขัด + หินเจียระไน + วงล้อแปรงลวด 
7. ลวดทังสเตน 

หมายเหตุห้ามท าหรือใช้เคร่ืองมือเป็นอุปกรณ์ช่วยใดๆ ที่อ านวยความสะดวกต่อการเชื่อมแข่งขัน 
3.5 อุปกรณ์ในการแข่งขันที่เจ้าภาพเตรียมให ้

1. เครื่องเช่ือม 
2. ลวดเช่ือม TIG(ER70S-G  2.4 มม.) & MMA (E 7016 ขนาด 3.2 มม. และ 2.6 มม.) 
3. ช้ินงานเช่ือม 
4. โต๊ะปฏิบัติงานเช่ือมพร้อมอุปกรณ์จับยึดช้ินงานเช่ือม 
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3.6 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
   ภาคปฏิบัติ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 

3.7 คณะกรรมการตัดสิน 
1. จากสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเช่ือม 
2. จากชมรมครูผู้ตรวจสอบงานเช่ือม 
3.จากหน่วยงานอื่นท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
 

3.8 กติกาการแข่งขัน 
1.แต่งกายชุดฝึกงานของหน่วยที่สังกัดหรือตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 
2.รายงานตัวก่อนเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที 
3.รายงานตัวหลังจากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว 15 นาทีจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน 
 ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
4.มีอุปกรณ์เครื่องมือตามท่ีคณะกรรมการก าหนดเท่านั้น 
5.ระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันยืมเครื่องมือหรืออุปกรณ์จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 หรือจากคณะกรรมการ 
6. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณพื้นท่ีการแข่งขัน 
7. ระหว่างการแข่งขันห้ามครูผู้ควบคุมให้ค าปรึกษาหรือให้ค าแนะน าผู้เข้าแข่งขัน 
8. ผู้แข่งขันต้องปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดอย่างเคร่งครัด 
9. กรณีผู้เข้าแข่งขัน (ตัวจริง) ไม่สามารถทาการแข่งขันต่อได้เนื่องจากเจ็บป่วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ 
   จากโรงพยาบาลของรัฐบาลรับรองเท่านั้นถึงจะสามารถเปล่ียนตัวส ารองลงท าการแข่งขันแทนได้ 
10. ในกรณีคะแนนเฉล่ียเท่ากันผู้เข้าแข่งขันที่ใช้เวลาน้อยกว่าจะเป็นผู้ได้อันดับดีกว่า 
11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

3.9 การตรวจสอบชิ้นงานแข่งขัน 
 ทุกต าแหน่งท่ีเช่ือมท าการตรวจสอบด้วยสายตา(VT) 
 

3.10 คณะกรรมการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การ
 แข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 
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4. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
1. คะแนน   90     ขึ้นไป ระดับเหรียญทอง 
2. คะแนน   80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
3. คะแนน   70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง 

 

5. เกณฑ์การรับรางวัล 
1. ชนะเลิศ   คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ(1 รางวัล) 
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 

 

6. รางวัลที่ได้รับ 
1. ชนะเลิศ     ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
6. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 

 

หมายเหตุ 
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

     3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
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ใบงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ใบงานท่ี 1 
การเชื่อม GTAW&SMAW คร้ังที่ 
ชื่องาน : งานเช่ือมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนบากหน้างานต่อชนต าแหน่งท่าเช่ือม PC จ านวน 2.00 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวแรก (Root Pass) เช่ือมด้วยการเช่ือมทิก (TIG)  ลวดเช่ือม ER70S-G  2.4 มม. 
แนวที่สอง (Hot Pass) และแนวที่สาม(Cover Pass) เช่ือมด้วยลวดเช่ือมไฟฟ้า E 7016  ขนาด 2.6, 3.2 มม. 
หมายเหตุ  ผู้เช่ือมสามารถเช่ือมสองแนวหรือสามแนวก็ได้ 
เคร่ืองมือ-อุปกรณ์ วัสดุ 
1. เครื่องเช่ือมTIG & MMA พร้อมอุปกรณ์ 1. เหล็กกล้าคาร์บอน 200  100  10มม.จ านวน 2 ช้ิน 
2.อุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊ส 2. ลวดเช่ือมไฟฟ้า E7016 ขนาด 2.6, 3.2 มม. 
3.หน้ากากเช่ือมแบบสวมหัว 3. ลวดเช่ือม ER70S-G  2.4 มม. 
4. ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 4. ลวดทังสเตน EWTh-2 2.4 มม. 
5. ถุงมือหนัง 5. แก๊สอาร์กอน (Ar) 
6. คีมจับช้ินงานร้อน  
7. แปรงลวด  
8. ค้อนเคาะสแลก  
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ใบงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ใบงานท่ี 2 
การเชื่อมGTAW&SMAW คร้ังที่ 
ชื่องาน : งานเช่ือมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนบากหน้างานต่อชนต าแหน่งท่าเช่ือม PF จ านวน  2.00  ช่ัวโมง 

แนวแรก (Root Pass) เช่ือมด้วยการเช่ือมทิก (TIG) ลวดเช่ือม ER70S-G  2.4 มม. 
แนวที่สอง (Hot Pass) และแนวที่สาม (Cover Pass) เช่ือมด้วยลวดเช่ือมไฟฟ้า E 7016  ขนาด 2.6, 3.2 มม. 
หมายเหตุ  ผู้เช่ือมสามารถเช่ือมสองแนวหรือสามแนวก็ได้ 
เคร่ืองมือ-อุปกรณ์ วัสดุ 
1. เครื่องเช่ือมTIG & MMA พร้อมอุปกรณ์ 1. เหล็กกล้าคาร์บอน 200  100  10มม.จ านวน 2 ช้ิน 
2. อุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊ส 2. ลวดเช่ือมไฟฟ้า E7016 ขนาด 2.6, 3.2 มม. 
3. หน้ากากเช่ือมแบบสวมหัว 3. ลวดเช่ือม ER70S-G  2.4 มม. 
4. ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 4. ลวดทังสเตน EWTh-2 2.4 มม. 
5. ถุงมือหนัง 5. แก๊สอาร์กอน (Ar) 
6. คีมจับช้ินงานร้อน  
7. แปรงลวด  
8. ค้อนเคาะสแลก  
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ใบงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ใบงานท่ี3 
การเชื่อมGTAW&SMAW คร้ังที่ 

ชื่องาน : งานเช่ือมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนบากหน้างานต่อชนต าแหน่งท่าเช่ือม PE จ านวน  2.00  ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวแรก(Root Pass)เช่ือมด้วยการเช่ือมทิก(TIG)  ลวดเช่ือม ER70S-G  2.4 มม. 
แนวที่สอง(Hot Pass)และแนวที่สาม(Cover Pass) เช่ือมด้วยลวดเช่ือมไฟฟ้า E 7016  ขนาด 2.6, 3.2 มม. 
หมายเหตุ  ผู้เช่ือมสามารถเช่ือมสองแนวหรือสามแนวก็ได้ 
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เคร่ืองมือ-อุปกรณ์ วัสดุ 
1. เครื่องเช่ือมTIG & MMA พร้อมอุปกรณ์ 1. เหล็กกล้าคาร์บอน 200  100  10มม.จ านวน 2 ช้ิน 
2. อุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊ส 2. ลวดเช่ือมไฟฟ้า E7016 ขนาด 2.6, 3.2 มม. 
3. หน้ากากเช่ือมแบบสวมหัว 3. ลวดเช่ือม ER70S-G  2.4 มม. 
4. ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 4. ลวดทังสเตน EWTh-2 2.4 มม. 
5. ถุงมือหนัง 5. แก๊สอาร์กอน (Ar) 
6. คีมจับช้ินงานร้อน  
7. แปรงลวด  
8. ค้อนเคาะสแลก  
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แบบฟอร์ม A 
ใบให้คะแนนการตรวจสอบด้วยตา (Visual Inspection Test) 

หมายเลขช้ินงานกรรมการควบคุม…………............ช่ือ -  สกุล 
................................................................................ 
Code กรรมการตรวจให้คะแนน .........................สถานศึกษา
.............................................................................. 
ต าแหน่งท่าเช่ือม.................................................. กลุ่ม ......................................... 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการตรวจผลชิ้นงาน 
OBJECTIVE  CRITERIA 

คะแน
นเต็ม 

ผลการตรวจ หมาย 
เหตุ 

PC 
P
F 

PE 

1 บริเวณเร่ิมต้นและจุดสุดท้ายของแนวเช่ือมสมบูรณ์หรือไม่ 
(Start and end of weld occurred incomplete 
fusion and crater crack or not) 

10 
 

   
 

2 มีรอยขีดอาร์กบนผิวหน้าช้ินงานหรือไม่ 
(Are stray arc strikes absent) 

10 
 

   
 

3 ผิวช้ินงานและหน้ารอยเช่ือมได้ขจัดสแลก และสะเก็ด
เช่ือมออกได้หมดหรือไม่(Is all surface slag and 
spatter removed from joint and surrounding area) 

10 
 

   
 
 

4 ผิวหน้ารอยเช่ือมมีการเจียหรือไม่ 
(Is the face of weld free from grinding) 

10 
 

   
 

5 แนวเช่ือมมีรูพรุนหรือไม่ 
(Is the weld metal free of surface porosity) 

10 
 

   
 

6 แนวเช่ือมมีรอยกัดแหว่งหรือไม่ 
(Is the weld joint free from undercut) 

10 
 

   
 

7 แนวเช่ือมมีรอยขอบซ้อนหรือไม่ 
(Is the weld joint free from of overlap) 

10 
 

   
 

8 แนวเช่ือมมีสแลกจมเห็นได้ท่ีผิวหรือไม่ 
(Is the weld joint completely or free of surface 
slag) 

10 
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ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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9 แนวเช่ือมด้านหน้านูนเกินไปหรือไม่ 
(Is the weld joint free of excessive face 
reinforcement) 

10 
 

   
 

10 แนวเช่ือมเต็มร่องบากหรือไม่ 
(Is the butt weld groove completely filled) 

10 
 

   
 

11 ช้ินงานเช่ือมเกิดการต่อขอบเยื้องหรือไม่ 
(Is the joint free from liner (high / low) 
misalignment) 

10 
 

   
 

12 แนวเช่ือมฐานรากหลอมละลายสมบูรณ์หรือไม่ 
(Is the joint free from lack of penetration) 

10 
 

  
 

13 แนวเช่ือมฐานรากเกิดการย้อยเกินไปหรือไม่ 
(Is the fillet free of excessive penetration) 

10 
 

  
 

14 แนวเช่ือมฐานรากเกิดการยุบเว้ามากเกินไปหรือไม่ 
(Is the weld penetration free of excessive root 
concavity “Suck Back”) 

10 
 

  
 

15 ช้ินงานเกิดหดตัวเชิงมุมหรือไม่ 
(Is the joints free from angular distortion) 

10 
 

  
 

16 รอยต่อแนวเช่ือมด้านหน้าสมบูรณ์หรือไม่ 
(In the weld joint on the capping layer 
completely or not) 

10 
 

  
 

17 ความกว้างแนวเช่ือมสม่ าเสมอหรือไม่ 
(Is the bead width uniform and regular) 

10 
 

  
 

18 เกล็ดแนวเช่ือมสม่ าเสมอหรือไม่ 
(Are ripples uniform and regular) 

10 
 

  
 

 
คะแนนเต็ม 180 

 
  

 

 
คณะกรรมการตรวจประธานกรรมการ................................................กรรมการ

.................................................... 
กรรมการ................................................กรรมการ.................................................... 
กรรมการ................................................กรรมการ.................................................... 
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ใบใหคะแนน ฟอรม A การตรวจสอบดวยสายตา Visual  Test ตอชน 
ล าดับ ขอก าหนดการใหคะแนนงานแขงขันทักษะ สาขางานเชื่อมโลหะ อางอิง ตาม ISO 5817 ระดับ 

C 
1 ลักษณะจุดเริ่มตนและจุดสุดทายของแนวเช่ือม (ความยาวการตรวจ วัดเขามาช้ินงานไมเกิน 10 มม. 

) 
กองนูนผิดปกติ,มีรูพรุน มีรอยแตกราวเวาผิดปกติ 
 1) ไมมีขอบกพรอง ให ้ 10 คะแนน 2) จุดบกพรองอยางใดอยางหนึ่ง ให 4 คะแนน 
 3) มีมากกวา 1 จุด ให้ 1 คะแนน 

2 รอยขีดอารค 
1) ไมมี รอยขีดอาร์ค ให  10 คะแนน 2) มีรอยขีดอาร์ค ให 1คะแนน 

3 สะเก็ดเช่ือม 
1) ไม่มีสะเก็ดเช่ือมให 10 คะแนน 2) มีสะเก็ดเช่ือมให 1คะแนน 

4 รอยเจียระไนผิวหนาแนวเช่ือม 
1) ไม่มีรอยเจียระไน ให 10 คะแนน2) รอยเจียระไน ไมเกิน 1 ซม2 ให 5 คะแนน 
3) รอยเจียระไน เกิน 1 ซม2ให 1 คะแนน 

5 รูพรุน ( s = ความหนาช้ินงาน 9 มม.) 
1) ไม่มีขอบกพรองของรูพรุนเลยให 10 คะแนน 
2) มีขนาดไมเกิน 0.2 s .ให 8 คะแนน (ขนาด 1.8 มม.) 
3) มีขนาดมากกวา 0.2 s .แตไมเกิน 0.3 s.ให 6 คะแนน (ขนาดมากกวา 1.8 แตไม่เกิน  2.7 มม.) 
4) มีขนาดมากกวา 0.3 s.แตไมเกิน 0.5 s.ให 4 คะแนน (ขนาดมากกวา 2.7แตไมเกิน 4.5 มม.) 
5) มีขนาดเกิน 0.5 s ให 1 คะแนน (ขนาดเกิน 4.5 มม. ) 

 
6 

ความลึกของรอยกัดขอบ 
1) ไม่มีรอยกัดขอบให 10คะแนน  
2) ลึกเกิน 0.5 มม. แตไมเกิน 1.0 มม. ให 8 คะแนน 
3) ลึกเกิน 1.0มม. แตไมเกิน 1.5 มม.ให 6 คะแนน 
4) ลึกเกิน 1.5 มม. แตไมเกิน 2.0 มม. ให 4 คะแนน 
5) ลึกเกิน 2.0 มม. ให   1 คะแนน 
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7 รอยขอบซอน 
1) ไม่มีรอยขอบซอนให   10 คะแนน 2) มีหนึ่งจุด ให   4 คะแนน 
3) มากกวาหนึ่งจุด ให     1 คะแนน 

8 
 

แสลกจมท่ีผิวบนแนวเช่ือม ( s = ใชความหนาช้ินงาน 9 มม.) 
1) ไม่มีขอบกพรองของแสลกเลย ให 10 คะแนน 
2) มีขนาดไมเกิน 0.2 s .ให 8 คะแนน (ขนาดไมเกิน 1.8 มม.) 
3) มีขนาดมากกวา 0.2 s.แตไมเกิน 0.3 s ให 6 คะแนน  (ขนาดมากกวา 1.8 ไม่เกนิ 2.7 มม.) 
4) มีขนาดมากกวา 0.3  s แตไมเกิน 0.5 s ให 4 คะแนน (ขนาดมากกวา 2.7 ไม่เกิน  4.5 มม.) 
5) มีขนาดมากกวา 0.5 s ให 1 คะแนน  ( ขนาดเกิน 4.5 มม. ) 

9 ความนูนของแนวเช่ือม (แนวทับหนา ) h = 2.5 มม. 
1) ความสูงของแนวเช่ือม 1.0 แต ไ มเกิน 2.5 มม. ให 10  คะแนน 
2) ความสูงของแนวเช่ือมมากกวา 2.5 แตไมเกิน 3.5 มม. ให 6  คะแนน 
3) ความสูงของแนวเช่ือมมากกวา 3.5 แตไมเกิน4.5 มม. ให 4  คะแนน 
4) ความสูงของแนวเช่ือมต่ ากว่า 1 มม. หรือมากกวา4.5 มม.ให 1  คะแนน 

10 แนวเช่ือมเติมไมเต็มรองบาก (ยกเวนต าแหนงรอยตอ) 
1) เติมเต็มรองบาก ให 10 คะแนน 
2) ลึกต่ ากวาผิว 0.5 แต ผไมเกิน 1.0 มม. ให 7 คะแนน 
3) ลึกต่ ากวาผิว 1.0 แตไมเกิน 1.5 มม. ให 4 คะแนน 
4) ลึกต่ ากวาผิว 1.5  มม. ให 1 คะแนน 

 
11 
 
 
 

ตอขอบงานเย้ือง ( h ) = ความสูง , t = ความหนาของช้ินงาน 
1) ต่อขอบงานตรงกันไม่เย้ือง  ให้  10  คะแนน 
2) เย้ือง ( h) 0.1 tแตไมเกิน 0.2 t. ให 7 คะแนน ( เยื้อง 0.9 แตไมเกิน 1.8 มม. ) 
3) เย้ืองมากกวา ( h) 0.2 tแตไมเกิน 0.3 t. ให 4 คะแนน ( เยื้องมากกวา1.8 แตไมเกิน 2.7 มม. ) 
4) เย้ืองมากกวา ( h) 0.3 t ให 1 คะแนน ( เย้ืองมากกวา 2.7 มม. ) 



 
 
 
 

 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติปีการศึกษา 2560-2561 

 

 

~ 55 ~ 
 

12 
 

แนวรากหรือแนวซึมลึกหลอมละลายสมบูรณ ท่ีความยาวแนวราก 100 % ) 
1) หลอมละลายสมบูรณ ตลอดท้ังแนว (รวมท้ังจุดเร่ิมตน – จุดสุดทายของแนวเช่ือม) ให้ 10 คะแนน 
2) ไม่หลอมละลาย ความยาว 0.5 – 1.5 มม. .ให  7  คะแนน 
3) ไมหลอมละลายความยาวมากกวา 1.5 – 2.5  มม. .ให  4  คะแนน 
4) ไมหลอมละลาย ความยาวมากกวา 2.5  มม. .ให  1 คะแนน 

13 แนวรากหรือแนวซึมลึกยอยเกิน h=1.5 มม. 
1) แนวรากหรือแนวซึมลึก h 1.0 - 1.5 มม.ให 10 คะแนน 
2) แนวรากหรือแนวซึมลึกมากกวา h 1.5 - 2.5 มม.ให 7 คะแนน 
3) แนวรากหรือแนวซึมลึกมากกวา h 2.5 - .3.5 มม.ให 4 คะแนน 
4) แนวรากหรือแนวซึมลึกมากกวา h 3.5 มม.หรือนอยกวา 1 มม. ให 1  คะแนน 

14 แนวราก หรือแนวซึมลึกเกิดการยุบเวา 
1)แนวราก หรือแนวซึมลึกไม่มีการยุบเวา ให  10 คะแนน 
2) รอยยุบ ลึก0.5 แตไมเกิน 1.0 มม. ให  7 คะแนน 
3) รอยยุบลึกมากกวา 1.0 ไมเกิน 1.5 มม. ให 4 คะแนน 
4) รอยยุบลึกมากกวา  1.5 มม. ให 1 คะแนน 

15 การหดตัวเชิงมุม (a) 
1) ไม่มีการหดตัวเชิงมุมให 10 คะแนน 
2) มากกวา 5 องศา ไมเกิน 6 องศาให 7 คะแนน 
3) มากกวา 7 องศาไมเกิน 8 องศาให 4 คะแนน 
4) มากกวา 8 องศา ได 1 คะแนน 

16 รอยตอแนวเช่ือมสมบูรณ 
1)รอยตอแนวเช่ือมสมบูรณ ให 10 คะแนน 
2) มีขนาดนูนจุดรอยตอมากกวา 2 มม.แตไมเกิน 3 มม. .ให 7 คะแนน 
3) มีขนาดนูนจุดรอยตอมากกวา 3 มม.แตไมเกิน 4 มม. .ให 4 คะแนน 
4) มีขนาดมากกวา 4 มม. ให 1 คะแนน 
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17 ความกวางของแนวเช่ือม  b= 16 มม 
1) ขนาดของแนวเช่ือม กวาง 15,16 ,17 มม. ให 10 คะแนน 
2) ขนาดของแนวเช่ือม กวาง 14,18 มม. ให 7 คะแนน 
3) ขนาดของแนวเช่ือม กวาง 13,19 มม. ให 4 คะแนน 
4) ขนาดของแนวเช่ือม กวาง 12,20 มม. ให 1 คะแนน 

18 ผิวหนาหรือเกร็ดแนวเช่ือม (ระยะห่างของเกร็ดแนวเช่ือมท่ีไมสม่ าเสมอ) 
1) เกร็ดแนวเช่ือมสม่ าเสมอ ให 10 คะแนน 
2) มีความหางระหวางเกลด็แนวเช่ือมเกิน 3 มม. ให 1 คะแนน 

 

 


