การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคพื้นฐาน
ชื่อวิชา ทักษะงานฝกฝมือ
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
วิชา ทักษะงานฝกงานมือ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เวลาการแขงขัน 6 ชั่วโมง
1. วัตถุประสงคของการแขงขัน
1.1 เพื่อเปนการวัดคุณภาพมาตรฐานดานทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
1.2 เปนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ใหตรงกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมของหลักสูตรและสามารถประยุกตไปใชใหเกิดประโยชนตามความตองการของตลาดแรงงาน
1.3 เพื่อเปนการประชาสัมพันธคุณภาพและภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
2.1 ผูเขาแขงขันเปนนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. โดยไมจํากัดอายุ
2.2 ผูเขาแขงขันตองไมเคยรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในวิชาสาขาวิชาระดับการศึกษาที่สมัคร
เขาแขงขัน
2.3 นักศึกษามีสิทธิ์เขาแขงขันได 1 วิชา/สาขาวิชาเทานั้น
2.4 วิทยาลัยเปนผูคัดเลือกผูเขาแขงขัน วิชาละไมเกิน 2 คน
3. กติกาการแขงขัน
3.1 วิทยาลัยสงผูเขาแขงขันตัวจริงไดวิชาละไมเกิน 2 คน
3.2 ผูเขาแขงขันลงทะเบียน ณ สนามแขงขันกอนเวลาแขงขัน 30 นาที พรอมแสดงบัตรประจําตัว
นักศึกษาหรือบัตรประจาตัวประชาชน กรณีไมมีบัตร ตองมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา
3.3 ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขัน ที่มาลาชา หลังจากการแขงขันผานไป 30 นาที เขาสอบ
3.4 ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขัน ออกจากบริเวณจัดการแขงขัน (ยกเวนมีเหตุจําเปน)
3.5 ในแตละสาขาวิชาที่สอบปฏิบัติจะใชวิธีจับฉลากเขาแขงขัน โดยนักศึกษาที่เขาแขงขันเปนผูจับ
ฉลาก
3.6 ในแตละสาขาวิชาที่มีวิทยาลัยสมัครเขาแขงขัน นอยกวา 5 วิทยาลัย จะไมมีการจัดการแขงขันใน
สาขาวิชานั้น
3.7 ผูเขาแขงขัน ตองมีรายชื่อตามใบสมัครเทานั้น ถามีการเปลี่ยนแปลง ตองแจงวิทยาลัยเจาภาพ
4. สมรรถนะรายวิชา (ศึกษาจากหลักสูตร หรือขอสอบจากภาครัฐ)
1. เตรียมเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตนตามคูมือ
2. วัดและรางแบบชิ้นงานโลหะ
3. แปรรูปและประกอบชิ้นงานโลหะดวยเครื่องมือกลทั่วไป
4. ลับคมตัดเครื่องมือกลทั่วไป

5. วิธีดําเนินการสอบ (ดึงมาจากของเดิมหรือ พัฒนาเพิ่ม)
ใชเวลาแขงขันทั้งหมด 6 ชั่วโมง ไมรวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง
ลักษณะการทดสอบ (เกณฑตัดสิน 100) มีขั้นตอนดังนี้
การทดสอบเปนการสอบปฏิบัติ คิดเปนคะแนน 100% ของคะแนนทั้งหมด ใชเวลา 6 ชั่วโมง ตองมี
ทักษะและความสามารถในการเลือกขนาดดอกสวานใหเหมาะสมกับการทําเกลียวใน ตามมาตรฐานการทํา
เกลียวสรางชิ้นงานงาย ๆ เพื่อนาไปประกอบกับชิ้นงานอื่นๆ ไดถูกตอง ตามแบบงานที่กําหนดให โดยมีเกณฑ
ความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน ±0.25 ม.ม. สามารถ Lay out ชิ้นงานโดยใชเครื่องมือขีด ควานรูดวยรีมเมอร การ
ทําเกลียวในดวย Tap ใชเครื่องเจาะผายควานบารู เปนตน
การตรวจและใหคะแนนภาคทักษะ พิจารณาดังตอไปนี้
1. ระยะเวลาในการทดสอบ
2. วิธีการทางานที่ถูกตอง
3. ผลงานที่สําเร็จ
4. รูจักวิธีการใชวัสดุและการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณตางๆ
5. มีความสังเกต รอบคอบ ระมัดระวังถึงความปลอดภัยในการทํางาน
6. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง
6.1 ตะไบหยาบ 12 นิ้ว พรอมดาม
6.2 ตะไบละเอียด 12 นิ้ว พรอมดาม
6.3 แปรงทําความสะอาดขนาด 2 นิ้ว
6.4 แปรงทองเหลือง
6.5 บรรทัดเสนผม
6.6 เวอรเนียรคารลิปเปอร
6.7 หมึกหมายงาน
6.8 กาหยอดน้ํามัน
6.9 เหล็กขีด
6.10 ตาปเกลียว M12 x 1.75 mm. พรอมดาม
6.11 ดอกสวาน Ø 10.25 mm.
6.12 ใบเลื่อยมือ
6.13 โครงเลื่อยมือ
6.14 ผาสําหรับทําความสะอาด
6.15 กลองเครื่องมือ
6.16 เหล็กตอกนําศูนย

7. สิ่งที่เจาภาพจัดเตรียมให (ดึงมาจากของเดิมหรือ พัฒนาเพิ่ม)
6.1 โตะปากกา
6.2 แทนระดับ
6.3 เวอรเนียรไฮเกจ (มีสํารองไวให)
6.4 สวานแทน
6.5 วัสดุชิ้นงาน
6.6 ดามคอนพรอมดายเกลียว
8. โจทยที่ใชในการแขงขัน (ใบงาน,ขอบเขตของขอสอบ)

ขอสอบการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคพื้นฐาน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เวลา 6 ชั่วโมง
คําสั่ง ตอนที่ 1 ใหนักศึกษาปฏิบัติดังตอไปนี้
1.1 จากแบบที่กําหนดให จงตะไบชิ้นงานตามแบบ ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
1.1.1. ดานขาง ลบมุมออก1.5 ม.ม. เอียง 45 องศา
1.1.2.หางคอน ลบมุมออก 1.5 ม.ม. เอียง 45 องศา
1.1.3. หนาคอน ลบมุมออก 1.5 ม.ม. เอียง 45 องศา

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิชาทักษะงานฝกฝมือ
ประเภทวิชา (✔) อุตสาหกรรม สาขาวิชา..ทักษะงานฝกฝมือ.....สาขางาน เทคนิคพื้นฐาน
ระดับชั้น (✔) ปวช. ( ) ปวส.
ชื่อ/ทีม ผูเขาแขงขัน......................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................
คาคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ที่
คะแน
คะแนนเต็ม 4 คะแนน
4
น
1 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.10
4
คะแนน
2 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.11
4
คะแนน
3 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.12
4
คะแนน
4 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.13
4
คะแนน
5 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.14
4
คะแนน
6 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.15
4
คะแนน
7 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.16
4
คะแนน
8 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.17
4
คะแนน
9 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.18
4
คะแนน
10 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.19
4
คะแนน
11 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.20
4
คะแนน
12 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.21
3
คะแนน
13 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.22
3
คะแนน
14 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.23
3
คะแนน
15 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.24
3
คะแนน
16 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.25
3
คะแนน
17 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.26
2
คะแนน
18 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.27
2
คะแนน
19 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.28
2
คะแนน
20 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.29
2
คะแนน

21
22
23
24
รวม

เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.30
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.31
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.32
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.33

2
1
1
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ลงชื่อ
หมายเหตุ
.........................................................................
แบบ
การตรวจให
..........กรรมการ
คะแนนนี้เปน
มาตรฐาน
ในการตรวจชิ้นงาน ผูตรวจตองพิจารณาชิ้นงานนั้น ๆ วามีฝมือเขามาตรฐานหรือไมควรจะใหไดหรือตกโดย
คะแนนตก แบงเปน 2 ระดับ คือ
1. ตกอยางใชไมได
ควรไดคะแนนนอยที่สุด
2. ตกอยางไมพอใช
ซึ่งไดคะแนนเพิ่มขึ้นแตก็ยังตกอยูในทํานองเดียวกัน
ถาได หมายถึง เขาระดับมาตรฐาน ก็มี 2 ระดับ คือ
1. ระดับใชได
2. ดี ถึง ดีมาก
ซึ่งคะแนนมากนอยลดหลั่นกันตามลําดับผล
9. เกณฑการใหคะแนน
คาคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ที่
คะแน
คะแนนเต็ม 4 คะแนน
4
น
1
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.10
4 คะแนน
2
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.11
4 คะแนน
3
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.12
4 คะแนน
4
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.13
4 คะแนน
5
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.14
4 คะแนน
6
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.15
4 คะแนน
7
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.16
4 คะแนน
8
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.17
4 คะแนน
9
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.18
4 คะแนน
10 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.19
4 คะแนน
11 เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.20
4 คะแนน

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.21
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.22
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.23
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.24
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.25
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.26
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.27
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.28
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.29
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.30
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.31
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.32
เกณฑการคลาดเคลื่อน 0.33

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

10. เกณฑการพิจารณารางวัล
การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพื่อเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน ดังนี้
คะแนน 90.00 - 100 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
คะแนน 80.00 - 89.99 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
คะแนน 70.00 - 79.99 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
คะแนน 60.00 – 69.99 คะแนน
เกียรติบัตรชมเชย
11. คณะกรรมการตัดสิน ใหใชกรรมการจากหนวยงานภายนอกรวมกับคณะกรรมการที่เจาภาพแตงตั้ง
1…………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………

