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1. วัตถ ประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพ่ือเป็ นการส็ งเสริมท็ กษะงานว ดละเอียด็ให้แก น็ กเรียน็ 
1.2 เพ่ือให้น กเรียน็ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบ ติ็งานจริง 
1.3 เพ่ือให้น กเรียน็ได้ร บประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพ่ือเป็นการประชาส มพ นธ์และเผยแพร ผลงานของสถานศึกษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
1.5 เพ่ือยกระด บท กษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา็ให้ก้าวสู ระด บสากล 

2. ค ณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1็ค ณสมบัติท่ัวไป 

1) เป็นสมาชิกองค์การน กวิชาชีพในอนาคตแห งประเทศไทย็ระด บสถานศึกษา  
2)็เป็นน กเรียน็น กศึกษาในระบบ็หรือทวิภาคีของสถานศึกษาส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ยกเว้น นักเรียนทวิศึกษาและกล ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ           
3)็ระด บจ งหว ด็ต้องผ านการแข งข น็และได้ร บรางว ลชนะเลิศ็ระด บสถานศึกษา  
4)็ระด บภาค็ต้องผ านการแข งข น็และได้ร บรางว ลชนะเลิศ็ระด บจ งหว ด 
5) ระด บชาติ็ต้องผ านการแข งข น็และได้ร บรางว ลชนะเลิศ, รางว ลรองชนะเลิศอ นด บ็1,็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็

รางว ลรองชนะเลิศอ นด บ็2็ในระด บภาค 
          6)็ยื่นหล กฐานการสม ครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด็และลงทะเบียนเข้าร วมการแข งข น 
   2.2 ค ณสมบัติเฉพาะ 
          1) ก าล็ งศ็ึกษาอยู ในระด็ บช็ ้นประกาศน็ียบ็ ตรว็ิชาช็ีพ็(ปวช.)็ระด บช ้น็ปวช .1 หรือ็ปวช .2็ สาขาวชิา 
็็็็็ ็็ ็็็ ็็็ ็็็ช างกลโรงงาน หรือสาขาว็ิชาช างซ อมบ ารุง          
็็็็็็็็็็2) ผู้เข้าแข งข นทีมละ็2 คน็ส ารอง็1็คน็ครูผู้ควบคุมทีม็1 คน 
          3)็ผู้เข้าแข งข นแต งกายด้วยเครื่องแบบชุดน กเรียนให้สุภาพเรียบร้อย 
3. รายละเอียดของการแข่งขัน 

3.1 สมรรถนะรายวิชา 
1) มีความรู้ในงานว ดละเอียด 
2) ว ดและตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือว ดที่มีความละเอียดสูง 
3) สามารถรายงานผลการว ดถูกต้องตามที่ก าหนด 

็็็็3.2็็งานที่ก าหนด 
็1)็็แสดงความรู้ด้านทฤษฎีในงานว ดละเอียด 
็2)็็ปฏิบ ติการว ดโดยใช้เครื่องมือว ดที่มีความละเอียดสูง 
็3)็็รายงานผลการว ด 
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  ็็3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
็็็็็็็็็็1) ระเบียบการแข่งขัน 

   (1) ผู้เข้าแข งข นต้องแสดงบ ตรประจ าต วน กเรียน หรือบ ตรประจ าต วประชาชนพร้อมหน งสือร บรองการ 
็็็็็็็็เป็นน กเรียนระด บช ้น็ปวช .1 หรือ็ปวช .2็ สาขาวิชาช างกลโรงงาน หรอืสาขาว็ิชาช างซ อมบ ารุง็ 
็็็็็็็็เพ่ือใช้ในการรายงานต วเท าน ้น 
(2) ็การแข งข น แบ งออกเป็นภาคทฤษฏี 30 คะแนน และภาคปฏิบ็ ต็ิ 70 คะแนน รวมคะแนน ท็ ้งหมด 100 คะแนน็ 
(3) ผู้เข้าแข งข นต้องมารายงานต็ วต อคณะกรรมการควบค็ุมการแข็ งข น ไม น็้อยกว็ า 30 นาท็ี ็็ก อน

เริ่มการ็แข็ งข น็เพ่ือร บทราบข้อช็ี้แจง็และข้อปฏ็ิบ ต็ิในการแข็ งข น 
(4) ไม อน็ุญาตใหเ้ข้าแข็ งข นหล งจากมีการแข งข นผ านไปแล้ว็30 นาท ี
(5) ผู้เข้าแข งข นที่ได็้ลงทะเบ็ียนแล็้ว็จะต็้องอยู ร วมการแข็ งข นจนแล็้วเสร จและไม อน็ุญาตให้มีการ

เปล็ี่ยนต วผู้เข้าแข งข น กรณ็ีท็ี่มีเหต็ุส็ุดว็ิส็ ยอน็ุญาตใหผู้้เข้าแข งข นส ารองเข็้าแข็ งข นได็้ และจะต้องแจ้ง
ต อคณะกรรมการก อนเวลาแข งข นไม น้อยกว า็30 นาที็หมายเหต ็ในระหว างการแข งข นไม อนุญาต
ให้มีการเปลี่ยนต วผู้เข้าแข งข นทุกกรณ ี

(6) ไม อน็ุญาตใหใ้ช็้เครื่องค านวณ 
(7) ไม อนุญาตให้ผู้เข้าแข งข นน าว สด็ุและอุปกรณ็์ใด็ๆ็เข้าไปในสถานที่จ ดการแข งข น  
(8)็การควบค็ุมเวลาการแข็ งข น็ให้ใช็้นาฬ็ิกาตามท็ี่คณะกรรมการควบค็ุมการแข็ งข นจ ดเตรียมไว้เท าน ้น็็็ 

็2) กต ิกาการแข่งขัน 
 2.1 ภาคทฤษฎี (30คะแนน) 
็็(1) ข้อสอบภาคทฤษฎี มีรายละเอียดของเนื้อหาตามโครงสร้างหล กสูตรวชิาว ดละเอียด 
็็(2) ข้อสอบทฤษฎีมี็2 ชุด็ให้ผู้เข้าแข งข นท าข้อสอบคนละ็1 ชุด็(แยกก น)็โดยน าผลคะแนน 
็็็็็็็ท ้ง็2 ชุด็มาหารเฉลีย่เป็นค าคะแนนของทีม 

     (3) หา้มน าข้อสอบ เข็้าและออกจากห้องสอบ 
็็็(4) เวลาในการท าข้อสอบภาคทฤษฎี 3 ช็ ่วโมง็เมื่อครบเวลาคณะกรรมการจะใหส้็ ญญาณหมดเวลา  
็็็็็็็็ผู้เข้าแข งข นสามารถออกจากหอ้งสอบได็้หล็ งจากผ็ านเวลาการแข งข นไปแล็้ว 1 ช็ ่วโมง (โดยให้อยู ใน 
็็็็็็็็บริเวณท่ีคณะกรรมการก าหนด) 
็(5) การส งข้อสอบ็ให้ผู้เข้าแข งข นลงเวลา็และลงลายมือชื่อต อหน้าคณะกรรมการ 
็(6)็ไม อน็ุญาตให้น าอุปกรณ็์ส็ื่อสารท็ุกชน็ิดเข็้าไปในสถานท็ี่สอบและแข็ งข น็หากกรรมการผ็ู้ควบค็ุม 

็็็็็็็็ตรวจพบให้พจิารณาปร บตก และเช็ิญออกจากสถานท็ี่สอบและแข็ งข น 
    (7) การเขียนค าตอบให้เขียนลงในช องว างที่ก าหนดให้โดยใช้ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด าเท าน ้นหาก

ต้องการเปลี่ยนค าตอบให้ขีดท บค าตอบเดิมและลงลายมือชื่อก าก บพร้อมเขียนค าตอบใหม ไว้
ข้างๆ็ได้ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดหรือยางลบ็(ไม ตรวจค าตอบที่มีร องรอยการลบหรือใช้ดินสอหรือ
ใช้ปากกาสีอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนด) 

    (8)็ข้อสอบอาจมีท ้งแบบเลือกตอบหรือเติมค าตอบให้ผู้สอบอ านค าส ่งให้เข้าใจและปฏิบ ติโดยเคร งคร ด 
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2.2 ภาคปฏิบ ัต ิ (70คะแนน) 
็(1) ข้อสอบภาคปฏ็ิบ ต็ิให้ใช้เครื่องมือประกอบการแข งข น็ด งต็ อไปนี้ 
    1.1 Vernier caliper พิส็ ย 0-150 มิลลิเมตร / ค็ าความละเอียด 0.02็มิลลิเมตร 
    1.2 Micrometer พิส็ ย 0-25 มิลลิเมตร / ค็ าความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร 
    1.3 Micrometer พิส็ ย 25-50 มิลลิเมตร/ ค็ าความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร 
    1.4 Dial Hightgauge พิส ย็0-300 มิลลิเมตร/ ค็ าความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร 
    1.5็โต๊ะระด บหินแกรนิต็ขนาด็300x300 มิลลิเมตร            
    1.6็ชิ้นงานว ดที่ใช้ในการแข งข นใช้จากส วนกลางเท าน ้น 
    1.7็ช็ุดอุปกรณ็์ท าความสะอาดเครื่องมือ เช็ น็กระดาษท าความสะอาด็แอลกอฮอล็์ อ็ุปกรณ็์ 
็็็็็็็็็เป่าลมถุงมือผ็้า (อนุญาตให้็ใช็้ เฉพาะที่กรรมการก าหนดให้เท าน ้น) 

                 (2) ใหผ้็ู้เข็้าแข็ งข นท าการว ดช็ิ้นงานตามแบบงานและบ็ นท็ึกผลการว ดให็้ตรงก บล าด็ บหมายเลข 
็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ช็ิ้นงานท็ี่ก าหนดไว้โดยข้อสอบภาคปฏิบ ติจะประกอบด้วยข้อสอบ็2 ชุด็(A็และ็B)็ให้ผู้แข งข น 
็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็เป็นผู้ก าหนดผู้ปฏิบ ติข้อสอบแต ละชุดโดยติดบ ตรชุดข้อสอบที่กรรมการเตรียมไว้็กรรมการจะ 

็็็็็็็็็็็แจกข้อสอบทีละชุดให้ผู้เข้าแข งข นที่ติดบ ตรชุดข้อสอบน ้น็ๆ็สามารถลงมือปฏิบ ติการว ดได้็ 
็็็็็็็็็็็เพียงผู้เดียวผู้เข้าแข งข นอีกคนสามารถช วยเหลือในการจ บชิ้นงาน็บ นทึกผลการว ด็และ 
็็็็็็็็็็็ค านวณค าว ดเท าน ้น 

หมายเหต ็็หากพบว ามีการกระท าผิดกติกากรรมการผู้ควบคุมการแข งข นมีสิทธิ์ยุติ็และเชิญผู้กระท า
ผิดออกจากการแข งข นท นที 

(3) เวลาที่ใช้ในการแข งข น็ใช้เวลารวมของผู้แข งข น็2 คนรวมก นไม เกิน็3 ช ่วโมงเม่ือผู้แข งข นคน 
็็็็แรกท าข้อสอบเสร จให้แจ้งกรรมการเพ่ือท าการเปลี่ยนข้อสอบและเปลี่ยนผู้ว ด 

     (4) ข้อสอบที่ส งแล้วไม สามารถน ากล บมาแก้ไขได้ 
     (5)็ผู้แข งข นคนที่็2 ส งข้อสอบพร้อมลงเวลาที่ใช้ในการท าข้อสอบต อหน้ากรรมการควบคุมการ 
็็็็็็็็็แข งข น 

       (6) ผู้เข้าแข งข นต้องเขียนชื่อ็สกุลท ้ง็2 คน็ชื่อสถานศึกษา็และหมายเลขชิ้นงานของตนเองใน 
็็็็็็็็็็็็็กระดาษค าตอบให้ครบถ้วน็ช ดเจน็หากพบว ากระดาษค าตอบไม ระบุรายละเอียดด งกล าวจะไม ได้ 
็็็็็็็็็็็็็ร บการตรวจค าตอบ 

                 (7)็การเขียนค าตอบให้เขียนลงช องว างที่ก าหนดให้โดยใช้ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด าเท าน ้น็หาก 
็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ต้องการเปลี่ยนค าตอบให้ขีดท บค าตอบเดิมและลงลายมือชื่อก าก บพร้อมเขียนค าตอบใหม ไว้ 
็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ข้างๆ็ได้ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดหรือยางลบ (ไม ตรวจค าตอบที่มีร องรอยการลบหรือใช้ดินสอ 
็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็หรือใช้ปากกาสีอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนด) 

        (8)็การตรวจเช คข้อสอบชิ้นงานและเครื่องมือว ดให้ใช้เวลาในการตรวจเช ค็10 นาทีก อนแข งข นหาก 
็็็็็็็็็็็็พบปัญหาของข้อสอบเครื่องมือว ด็อุปกรณ์็หรือชิ้นงานว ด็ให้แจ้งกรรมการควบคุมการแข งข น 

็็็็็็็็็็็็็็็็ (9)็เมื่อเริ่มแข งข นไม อนุญาตให้เปลี่ยนข้อสอบ็ชิ้นงานหรือเครื่องมือว ดใด็ๆ็ท ้งสิ้น็ 
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       ็(10)็กรรมการควบคุมการแข งข นสามารถพิจารณาต ดคะแนนผู้เข้าแข งข นได้ในกรณีที่พบว าผู้เข้า 
็็็็็็็็็็็  ็แข งข น็ใช้เครื่องมือด้วยความประมาทและเกิดความเสียหายโดยจะพิจารณาการต ดคะแนน 
็็็็็็็็็็็็   ตามดุลพินิจของกรรมการ 

                (11) ใหผ้็ู้เข็้าแข็ งข นใช็้เครื่องมือว ดและอุปกรณ็์ท็ี่คณะกรรมการจ็ ดเตรียมไว้ให็้เท็ าน็ ้น 
    (12)็หา้มน าข้อสอบช็ิ้นงาน็เครื่องมือว ดและอุปกรณ็์ใด็ๆ็ออกจากห้องสอบ 
    (13)็หากมีข้อสงส็ ยให้ยกมือถามคณะกรรมการผ็ู้ควบค็ุมการแข งข น 

 
3.4 สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 

็1)็บ ตรประจ าต วน กเรียน หรือบ ตรประจ าต วประชาชนพร้อมหน งสือร บรอง็ระด บช ้น็ปวช .1 หรือ็ 
็็็็ปวช .2็ สาขาวิชาช างกลโรงงาน หรอืสาขาว็ิชาช างซ อมบ ารุง 
 2)  ปากกาสีน้ าเงิน็หรือสีด า 
 

็็็็3.5 เกณฑ ์การต ัดสินหร  อเกณฑ ์การให้คะแนน  
็1) การให็้คะแนนสอบภาคปฏิบ็ ต็ิ ข้อสอบจะก าหนดค็ าพิก ดความเผ็ื่อของต าแหน็ งว ดแต็ ละต าแหน็ งการให้ 
็็็็็คะแนนจะขึ้นก บความแตกต็ างระหว างผลการว ดท็ี่ได็้ก บค็ าจริง็โดยม็ีผลรวมคะแนนอยู ท็ี่็ 
     70 คะแนน 

ก. ผลการว ดอยู ห างค็ าจรงิในช็ วง 0-40% ของพิก ดความเผ็ื่อ็ได็้ 5 คะแนน  
ข. ผลการว ดอยู ห็ างค็ าจริงในช็ วง 41-70% ของพิก ดความเผ็ื่อ็ได็้ 3 คะแนน 
ค. ผลการว ดอยู ห็ างค็ าจริงในช็ วง 71-100% ของพิก ดความเผ็ื่อ็ได็้ 1 คะแนน 
ง. ผลการว ดอยู ห างค็ าจริงเก็ิน 100% ของพิก ดความเผ็ื่อ็ไม มีคะแนน 

2) น าคะแนนภาคทฤษฏีและภาคปฏ็ิบ็ ต็ิมารวมก น็แล็้วจ ดเรียงล าด็ บผลการแข็ งข น 
3) ทีมท่ีได้คะแนนรวมก นสูงสุดได้ร บรางว ลชนะเลิศ 
4) กรณ็ีท็ีมท็ี่เข็้าแข งข นม็ีคะแนนรวมเท็ าก นให็้ท็ีมท็ี่ม็ีคะแนนภาคปฏิบ็ ต็ิสูงกว็ าเป็นท็ีมชนะ 
5) กรณ็ีท็ี่ผลรวมของคะแนนตามข็้อ 3 ย งเท็ าก น ให้พจิารณาท็ีมท็ี่ใช็้เวลาในการแข็ งข นรวมท ้ง 
็็็็ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบ ติท็ี่น็้อยท็ี่ส็ุดเป็นผู้ชนะ 
6) ใหป้ระกาศผลการแข็ งข นโดยเป็ิดเผยและแสดงใหส้าธารณะชนได็้ทราบ 
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3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
็็1)็คณะกรรมการที่ได้ร บการแต งต ้งจากส าน กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2)็ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน  
จ ดการประชุมร วมก บคณะกรรมการต ดสิน็เพ่ือชี้แจงว ตถุประสงค์การแข งข นและเกณฑ์การต ดสิน 
 

4.  เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
4.1็คะแนน็ 90  ็็็ขึ้นไป   ระด บเหรียญทอง็็็ 
4.2็คะแนน็็80  -  89    ระด บเหรียญเงิน 
4.3็คะแนน็็70  -  79  ระด บเหรียญทองแดง    

 

5. เกณฑ์การรับรางวัล        
็็็็5.1็ชนะเลิศ็็็็็็็็็็็็็็็็ได้คะแนนสูงสุด็ 
 5.2็รองชนะเลิศอ นด บ็1็ได้คะแนนรองจากรางว ลชนะเลิศ็ 
 5.3็รองชนะเลิศอ นด บ็2็ได้คะแนนรองจากรางว ลรองชนะเลิศอ นด บ็1 
็็็็5.4็รองชนะเลิศอ นด บ็3็ได้คะแนนรองจากรางว ลรองชนะเลิศอ นด บ็2 
็็็็5.5็รองชนะเลิศอ นด บ็4็ได้คะแนนรองจากรางว ลรองชนะเลิศอ นด บ็3 
็็็็5.6็รางว ลชมเชย็ได้คะแนนรองจากรางว ลรองชนะเลิศอ นด บ 4 
 

6. รางวัลที่ได้รับ  
 6.1็ชนะเลิศ็็็็็็็็็็็็็็็็ได้ร บโล พร้อมเกียรติบ ตร 
 6.2็รองชนะเลิศอ นด บ็1็ได้ร บเกียรติบ ตร 
 6.3็รองชนะเลิศอ นด บ็2็ได้ร บเกียรติบ ตร 
็็็็6.4็รองชนะเลิศอ นด บ็3็ได้ร บเกียรติบ ตร็(เฉพาะระด บชาติ) 
็็็็6.5็รองชนะเลิศอ นด บ็4็ได้ร บเกียรติบ ตร็(เฉพาะระด บชาติ) 
็็็็6.6็รางว ลชมเชย็็็็็็็็็็ได้ร บเกียรติบ ตร็(เฉพาะระด บชาติ) 
 

หมายเหต    
1. ผู้เข้าแข งข นที่ท าคะแนนได้อยู ในระด บตามเกณฑ์ ในข้อ็4็ได้ร บเกียรติบ ตรตามระด บคุณภาพ 
2. ผู้เข้าแข งข นที่ท าคะแนน็ไม อยู ในเกณฑ์ข้อ็4็และข้อ็5 ได้ร บเกียรติบ ตรเข้าร วมแข งข น 
3. โล รางว ลมอบให้สถานศึกษา็เกียรติบ ตรมอบให้็ผู้เข้าแข งข น็และครูผู้ควบคุม 

็็็็็็็็็็4.   ผลการต ดสินของคณะกรรมการถือว าเป็นที่สิ้นสุด 
 

 


