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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะงานไม้เครื่องเรือน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

    1.2 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ 
         ปฏิบัติงานจริง 
    1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
    1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
         การอาชีวศึกษา 

1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท)  

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

3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา 
4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1                  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 
6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด แข่งขัน 

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,  
    สาขาวิชาโยธา  

         2. ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้เข้าแข่งขัน 2 คน และส ารอง 1 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน 
         3. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
         4. การแต่งกายให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 
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3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

1. ใช้เครื่องมือ และเครื่องจักรกลงานไม้ 
          2. ใช้วัสดุก่อสร้าง และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการท างาน 
          3. สร้าง และประกอบช้ินส่วนผลิตภัณฑ์งานไม้ 
 

      3.2 งานที่ก าหนด 
          จากโจทย์ (ซึ่งก าหนดโดยคณะอนุกรรมการจากส่วนกลาง) ผู้เข้าแข่งขันต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
          1. ผู้เข้าแข่งขันรับฟังค าช้ีแจงจากคณะกรรมการ  หากมีข้อสงสัยให้สอบถามกรรมการก่อนเริ่มลงมือ 
              ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
          2. หากผู้เข้าแข่งขันไม่รายงานตัวตามท่ีก าหนดการ ผู้ช้ีแจงกติกาแข่งขัน จับฉลากเลือกโต๊ะปฏิบัติ 
              การแข่งขัน ทดลองใช้ (เครื่องมือไฟฟ้า) คณะกรรมการจะตัดสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
          3. ให้ผู้แข่งขันด าเนินการแข่งขันในพื้นท่ีท่ีจัดเตรียมไว้เท่านั้น 
          4. ห้ามผู้แข่งขันน าแบบแข่งขันออกนอกบริเวณแข่งขันเด็ดขาด 
          5. ห้ามผู้เข้าแข่งขันสอบถามข้อมูล ขั้นตอน วิธีการท าช้ินงานกับบุคคลภายนอก ในระหว่างการแข่งขัน 
              หากกรรมการตักเตือนแล้วยังฝ่าฝืน คณะกรรมการจะเชิญออกจากการแข่งขัน      
          6. แบบการแข่งขันอาจปรับเปล่ียนได้ตามมติของคณะกรรมการ และความพร้อมของรายการวัสดุ 
              และอุปกรณ์ 
          7. เมื่อผู้เข้าแข่งขันท าการแข่งขันแล้ว ไม่สามารถเปล่ียนตัวได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  
              (ยกเว้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือป่วยกะทันหัน โดยใช้ผู้เข้าแข่งขันส ารองท่ีเตรียมมาเท่านั้น) 
          8. คณะกรรมการจะจัดเตรียมเครื่องมือไฟฟ้าส่วนกลางไว้ให้ ทีมละ  1  ชุด  
          9. ให้ใช้วัสดุ (ไม้และ/หรือไม้พาราบอร์ด) ท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมให้เท่านั้น เมื่อตรวจสอบไม้  
              หากมีต าหนิ ไม่สามารถสร้างช้ินงานได้ ให้แจ้งคณะกรรมการพิจารณาเปล่ียนไม้ใหม่ 
         10. ผู้เข้าแข่งขันสามารถปรับแต่งเครื่องมือ/เครื่องมือไฟฟ้าได้ตลอดการแข่งขัน บริเวณจุดท่ีเตรียมไว้   
               เท่านั้น ต้องค านึงถึงความปลอดภัย 
         11. ขั้นตอนการท างาน การใช้เครื่องมือ เครื่องมือไฟฟ้า ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง 
         12. คณะกรรมการ จะเริ่มตรวจให้คะแนนต้ังแต่เริ่มแข่งขัน ก่อนประกอบช้ินงาน และหลังประกอบ 
               ช้ินงาน     
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         13. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องท าช้ินงานไม้ ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบในระยะเวลาท่ีก าหนด 14 ช่ัวโมง  
              หากเกินเวลาท่ีก าหนด กรรมการจะตัดคะแนนนาทีละ 3 คะแนน จากคะแนนท้ังหมด ท้ังนี้  
              ไม่เกิน 30 นาที 
         14. ช้ินงานได้ออกแบบขึ้น โดยการประเมนิทักษะความสามารถท่ัวไปของช่างไม้เครื่องเรือน และ 
               ช่างก่อสร้าง ซึ่งจะต้องมีทักษะต่าง ๆ ได้แก่ วางแผนการท างาน การใช้เครื่องมือช่างไม้ เครื่องมือ 
               ไฟฟ้า การประกอบช้ินงาน  

15. รายละเอียดช้ินงาน (ตามแบบท่ีผู้จัดการแข่งขันก าหนด) 
1) วัสดุ ประกอบด้วย ไม้เบญจพรรณ (ไม้แปรรูปท่ัวไป) ไม้พาราบอร์ด 

              2) ประกอบโดยวิธี ผ่าเดือย  เข้าเดือยในตัว อัดกาว  ยึดตะปูเกลียว  
         16. ข้อแนะน าส าหรับผู้แข่งขัน 
               1) ผู้เข้าแข่งข้น สามารถใช้ได้ท้ังเครื่องมืองานไม้ และเครื่องมือไฟฟ้า ตามความเหมาะสมในการ 
                   ท าช้ินงาน  
               2) การใช้เครื่องมือไฟฟ้า ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าอธิบายของคณะกรรมการ 
               3) ไม่อนุญาตให้น าแบบ (specific  template) อุปกรณ์ หรือเครื่องมือประดิษฐ์ (devices) เอง  
                   และการสร้างอุปกรณ์ช่วย (Jigs) เข้าไปใช้ในการแข่งขัน 
               4) ไม่อนุญาตน าเครื่องมือไฟฟ้า (Power Tools) ใช้ในการแข่งขัน ให้ใช้เฉพาะเครื่องมือส่วนกลาง 
                   ท่ีจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น 
               5) ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนอัดกาว  เพื่อตรวจให้คะแนน 
               6) ต้องตรวจสอบข้อต่อหลังประกอบกาว เพื่อตรวจให้คะแนน 
               7) หลังประกอบช้ินงานเสร็จให้ผู้เข้าแข่งขันขัดผิวชิ้นงาน เพื่อตรวจให้คะแนน 
          17. การใช้เครื่องมือในการแข่งขัน 

     1) ผู้เข้าแข่งขันรับฟังการใช้เครื่องมือ เครื่องมือไฟฟ้า  จากคณะกรรมการ หากมีข้อสงสัย 
         ให้สอบถามคณะกรรมการก่อนลงมือปฏิบัติงาน และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
     2) อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เครื่องมือ และเครื่องมือไฟฟ้าในการท าช้ินงาน ยกเว้น 
          อุปกรณ์ช่วย (Jigs) ท าส าเร็จแล้ว จะไม่อนุญาตให้น าเข้าไปท าการแข่งขัน 
     3) หากการใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีปัญหาขัดข้องให้แจ้งกรรมการ ห้ามแก้ไขด้วยตัวเอง 

          18. เครื่องมือไฟฟ้า 
     1) เครื่องมือไฟฟ้าคณะกรรมการได้จัดเตรียมเครื่องมือไฟฟ้า (Power Tools) ให้กับผู้แข่งขันทุกทีม   
         ทีมละ 1 ชุด ประกอบด้วย 

- กบไฟฟ้า  1  เครื่อง 
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- สว่านไฟฟ้า 1 เครื่อง 
- เล่ือยจ๊ิกซอว์ 1 เครื่อง 
- เครื่องขัดกระดาษทรายแบบส่ัน 1 เครื่อง 
- เล่ือยไฟฟ้า 1 เครื่อง 
- เครื่องทิมเมอร์  1 เครื่อง           
- เครื่องเราเตอร์  1 เครื่อง           
- เครื่องเป่าลม  1  เครื่อง           
- เครื่องตัดหัวไม้ (Mitre  Saw) 1   เครื่อง ต่อ 5 ทีม 

  

    3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
           เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน ระยะเวลา 2 วัน (รวมเวลา 14 ช่ัวโมง)  พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ช่ัวโมง  
          เวลา 12.00 – 13.00 น. (เวลาอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมกับการท างาน) 
                    - วันท่ีหนึ่งของการแข่งขัน 08.00 – 12.00 น.  และ 13.00 – 16.00 น. รวมเวลา 7 ช่ัวโมง 
                    - วันท่ีสองของการแข่งขัน  08.00 – 12.00 น.  และ 13.00 – 16.00 น. รวมเวลา 7 ช่ัวโมง 

    3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
          1. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมเครื่องมือ / อุปกรณ์มาเองท้ังหมด    
          2. อนุญาตให้ใช้ สว่านไฟฟ้า (เจาะรูงานไม้) และเครื่องขัดกระดาษทรายแต่งผิวชิ้นงาน ขัน้ตอน 
              การท างาน การใช้เครื่องมือ ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างท่ีดี 
          3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถปรับแต่งเครื่องมือได้ตลอดการแข่งขัน บริเวณจุดท่ีเตรียมไว้เท่านั้น 

    3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
          1. ด้านมิติ เช่น 

1) ขนาดของไม้   
2) ฉากไม้ 
3) การเจาะ และผ่าเดือย 
4) ขนาดมิติด้านนอกของช้ินงาน 
5) ขนาดมิติภายในของช้ินงาน 
6) การเซาะร่อง 

          2. เจตคติ 
          3. จิตพิสัย 
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    3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
          1. ประธาน 1 คน 
          2. รองประธาน 1 คน 
          3. กรรมการ  4 คน (ในกรรมการ 4 คน จะต้องมีผู้เชียวชาญจากภายนอกอย่างน้อย  1 คน) 
          4. กรรมการและเลขานุการ 1 คน 
 

    3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน  
               จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 
 

4. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     1. คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
     2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
     3. คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง    
 

55. 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. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
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