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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการท าส ารวจเพื่อการก่อสร้างให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส 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. ผู้แข่งขันก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา/ส ารวจ          
          2. ทีมท่ีเข้าแข่งขันประกอบด้วย ผู้เข้าแข่งขัน จ านวน 3 คน และส ารอง 1 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน 

      3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย 
      

3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

ส ารวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา 
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    3.2 งานที่ก าหนด 
          งานส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
          1. งานค านวณพิกัดฉาก โดยค านวณค่ามุมอาซิมุท, ระยะฉากตั้งและราบ, ค่าพิกัดฉาก พร้อมขนาดเนื้อที่  
              โดยใช้การค านวณมือหรือใช้โปรแกรม 

2. การก าหนดกริดเพื่อการลงท่ีหมาย 
3. การวางโค้งวงกลม 
 

    3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
          การแข่งขัน ใช้ระยะเวลาในการทาการแข่งขัน 16 ช่ัวโมง โดยมีก าหนดการดังนี้  
          วันที่ 1  
                เวลา 08.00 – 12.00 น. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวพร้อมใบสมัครตัวจริง  
                เวลา 13.00 – 17.00 น. ผู้เข้าแข่งขันรับฟังคาช้ีแจงและจับสลากหมายเลขท่ีนั่ง  
          วันที่ 2  
                เวลา 08.00 – 12.00 น. งานค านวณพิกัดฉาก   
                เวลา 13.00 – 17.00 น. งานลงท่ีหมายหมุดส ารวจ 
 
          วันที่ 3  
                เวลา 08.00 – 12.00 น. งานวางโค้งวงกลม 
                เวลา 13.00 – 16.00 น. สรุปผลการแข่งขัน  
          วันที่ 4  
                 เวลา 09.00 น.            ประกาศผลและรับเกียรติบัตร  
 

3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1.  เครื่องมือและอุปกรณ์งานส ารวจท้ังหมด 
2.  คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ หรือเครื่อง PC ท่ีลงโปรแกรมค านวณรังวัด พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 

และเครื่องพิมพ์ 
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    3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
งาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ทักษะการใช้เคร่ืองมือส ารวจ  
1. การปักหมุดส ารวจในสนาม  

1.1 ปักหมุดส ารวจได้ครบทุกหมุดตามท่ีก าหนด 
1.2  ปักหมุดส ารวจได้ไม่ครบทุกหมุดตามท่ีก าหนด 

2. ระยะทางตรวจสอบของหมุดท่ีก าหนด ด้านท่ี 1 

2.1 คลาดเคล่ือนจากแบบเฉลย ไม่เกิน  1 ซ.ม. ให้ได้คะแนน 
2.2  คลาดเคล่ือนจากแบบเฉลย เกิน 1 ซ.ม. แต่ไม่เกิน  3 ซ.ม. 
2.3  คลาดเคล่ือนจากแบบเฉลย เกิน 3 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 7 ซ.ม. 
2.4  คลาดเคล่ือนจากแบบเฉลย เกิน 7 ซ.ม. ขึ้นไป    

3.  ระยะทางตรวจสอบของหมุดท่ีก าหนด ด้านท่ี 2    
3.1 คลาดเคล่ือนจากแบบเฉลย ไม่เกิน  1 ซ.ม. ให้ได้คะแนน 
3.2  คลาดเคล่ือนจากแบบเฉลย เกิน 1 ซ.ม. แต่ไม่เกิน  3 ซ.ม. 
3.3  คลาดเคล่ือนจากแบบเฉลย เกิน 3 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 7 ซ.ม. 
3.4  คลาดเคล่ือนจากแบบเฉลย เกิน 7 ซ.ม. ขึ้นไป    

4.  ระยะทางตรวจสอบของหมุดท่ีก าหนด ด้านสุดท้าย 

4.1 คลาดเคล่ือนจากแบบเฉลย ไม่เกิน  1 ซ.ม. ให้ได้คะแนน 
4.2  คลาดเคล่ือนจากแบบเฉลย เกิน 1 ซ.ม. แต่ไม่เกิน  3 ซ.ม. 
4.3  คลาดเคล่ือนจากแบบเฉลย เกิน 3 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 7 ซ.ม. 
4.4  คลาดเคล่ือนจากแบบเฉลย เกิน 7 ซ.ม. ขึ้นไป    
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งานค านวณพิกัดฉาก 
     1. การน าข้อมูลกรอกลงในแบบค านวณ 

    1.1 กรอกข้อมูลลงแบบค านวณครบทุกช่องและถูกต้องทุกช่อง 
         1.2 กรอกข้อมูลลงแบบค านวณบางช่องและถูกต้องทุกช่อง 
         1.3 กรอกข้อมูลลงแบบค านวณไม่ถูกต้อง 
     2. การค านวณค่ามุมอาซิมุท 
         2.1 ค านวณค่ามุมอาซิมุทได้ถูกต้องท้ังหมด 
         2.2 ค านวณค่าอาซิมุทได้ถูกต้องบางด้าน หรือผิดด้านเดียว 
         2.3 ค านวณค่าอาซิมุทไม่ถูกต้องเลย 
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งาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. การค านวณระยะฉากตั้งและราบ 
    3.1 ค านวณค่าระยะฉากตั้งและราบ ได้ถูกต้องท้ังหมด  
    3.2 ค านวณค่าระยะฉากตั้งและราบ ถูกต้องบางหมุด หรือผิดหมุดเดียว  
    3.3 ค านวณค่าระยะฉากตั้งและราบ ไม่ถูกต้อง 
4. การค านวณค่าพิกัดฉาก  
    4.1 ค านวณค่าพิกัดฉากตั้งและราบ ได้ถูกต้องท้ังหมด  
    4.2 ค านวณค่าพิกัดฉากตั้งและราบ ถูกต้องบางหมุด หรือผิดหมุดเดียว  
    4.3 ค านวณค่าพิกัดฉากตั้งและราบ ไม่ถูกต้องเลย 
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งานลงที่หมายหมุดส ารวจ 
1. การก าหนดกริดเพื่อการลงท่ีหมาย 
    1.1 ก าหนดตารางกริดได้ถูกต้องตามมาตราส่วน  
    1.2 ก าหนดตารางกริดไม่ถูกต้องตามมาตราส่วน 
2. รายละเอียดของกริดแผนท่ี (5 คะแนน)  
    2.1 เขียนระยะกริดท้ังแนวตัง้และแนวนอน ได้ถูกต้องท้ังหมด  
    2.2 เขียนระยะกริดท้ังแนวตัง้และแนวนอน ได้ไม่ถูกต้องท้ังหมด 
    2.3 ไม่เขียนระยะกริดแนวตั้งและ/หรือแนวนอน 
3. ต าแหน่งของหมุดสารวจ (10 คะแนน)  
    3.1 ต าแหน่งของหมุดส ารวจท้ังหมดถูกต้อง และในภาพรวมทั้งหมด 
         อยู่บริเวณกลางกระดาษท่ีใช้ลงท่ีหมาย  
    3.2 ต าแหน่งของหมุดส ารวจไม่ถูกต้องท้ังหมดและในภาพรวมทั้งหมด 
         ไม่อยู่บริเวณกลางกระดาษท่ีใช้ลงท่ีหมาย 
    3.3 ต าแหน่งของหมุดส ารวจไม่ถูกต้องท้ังหมด และบางหมุดหลุดขอบ 
         ของกระดาษท่ีใช้ลงท่ีหมาย 
4. รายละเอียดของหมุดส ารวจ 
    4.1 เขียนช่ือ และค่าพิกัดฉาก ได้ถูกต้องท้ังหมด 
    4.2 เขียนช่ือ และ/หรือ ค่าพิกัดฉาก ถูกต้องบางหมุด  
    4.3 ไม่เขียนช่ือหรือค่าพิกัดฉากบางหมุด 
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งาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
งานวางโค้งวงกลม 
1. การก าหนดต าแหน่ง PC Sta จาก PI Sta 
   1.1 ระยะจาก PI Sta ถึง PC Sta คลาดเคล่ือนไม่เกิน  1 ซ.ม. 
   1.2 ระยะจาก PI Sta ถึง PC Sta คลาดเคล่ือนเกิน 1 ซ.ม.  
        แต่ไม่เกิน 5 ซ.ม.  
   1.3 ระยะจาก PI Sta ถึง PC Sta คลาดเคล่ือนเกิน 5 ซ.ม. 

(70) 
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2. ต าแหน่งของ PT Sta จากการวางโค้ง (20 คะแนน)  
    2.1 คลาดเคล่ือนไม่เกิน 1 ซ.ม. เมื่อวัดจาก PI Sta  
    2.2 คลาดเคล่ือนเกิน 1 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 2 ซ.ม. บางด้าน  
    2.2 คลาดเคล่ือนเกิน 2 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 5 ซ.ม. เมื่อวัดจาก PI Sta  
    2.3 คลาดเคล่ือนเกิน 5 ซ.ม. เมื่อวัดจาก PI Sta 
 
 
 

3. ระยะต าแหน่งกึง่กลางโค้งถึงหมุด PI Sta (20 คะแนน)  
    3.1 คลาดเคล่ือนไม่เกิน 1 ซ.ม.  
    3.2 คลาดเคล่ือนเกิน 1 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 5 ซ.ม.  
    3.3 คลาดเคล่ือนเกิน 5 ซ.ม.  
 
 

4. การวัดง่ามมุมระหว่าง PC Sta ถึง PI Sta ณ หมุด PT Sta 
    4.1 คลาดเคล่ือนไม่เกิน 30 ฟิลิปดา  
    4.2 คลาดเคล่ือนเกิน 30 ฟิลิปดา แต่ไม่เกิน 1 ลิปดา  
    4.3 คลาดเคล่ือนเกิน 1 ลิปดา  
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    3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
          1. ประธานคณะกรรมการตัดสินจ านวน 1 คน 
          2. กรรมการตัดสิน จ านวน 4 คน (ในกรรมการ 4 คน จะต้องมีผู้เช่ียวชาญจากภายนอกอย่างน้อย 1 คน) 
          3. กรรมการและเลขานุการ 1 คน 
 

    3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน 
          คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขัน 
          และเกณฑ์การตัดสิน 
 

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. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
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