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1.วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธาให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

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. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาโยธา  
          2. ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน และส ารอง 1 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน 
          3. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
          4. การแต่งกายให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ทักษะวิชาชีพ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาโยธา 

 ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561 

 

 

~ 248 ~ 
 

248  

3.รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

          ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 
 

    3.2 งานที่ก าหนด 
          1. เข้าแข่งขันรับฟังค าช้ีแจงจากคณะกรรมการ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามกรรมการก่อนเริ่มลงมือ 
    ปฏิบัติงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
          2. ผู้เข้าแข่งขันไม่รายงานตัวตามก าหนดเวลา คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
          3. ให้ผู้เข้าแข่งขันด าเนินการแข่งขันในพื้นท่ีท่ีจัดเตรียมไว้เท่านั้น 
          4. สถานศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ของดการเตรียมกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ส าหรับการผสม 
   หรือการหล่อคอนกรีต ยกเว้นเครื่องช่ังน้ าหนัก 
       5. ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งรายงานสรุปเกี่ยวกับเรื่อง “เทคนิคการท าคอนกรีตให้มีก าลังอัดท่ีใช้งานได้จริง”  
 ตามประเภทการแข่งขันที่สมัครเข้าร่วม ไม่เกิน 1หน้ากระดาษA4 โดยไม่ต้องใส่ปก ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยช่ือสถานศึกษา 
2) ข้อมูลผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วยรายช่ือนักศึกษาช้ันปีสาขางาน 
3)  ข้อมูลครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้ควบคุมทีมประกอบด้วยชื่อ-สกุลต าแหน่งอีเมล์ 
4) สรุปเทคนิคการท าคอนกรีตให้มีก าลังอัดตามท่ีก าหนด (ตามมาตรฐานงานคอนกรีต)  

ให้เขียนบทความประกอบด้วยบทคัดย่อบทน าทฤษฎีเทคนิคและวิธีการท่ีใช้เพื่อท าให้คอนกรีตมี
ก าลังอัดตามท่ีก าหนดวิธีการศึกษาทดลองวัสดุท่ีใช้ผสมคอนกรีตอุปกรณ์และเครื่องมือการ
ทดสอบขั้นตอนการท าคอนกรีตให้มีก าลังอัดตามท่ีก าหนดผลการทดลอง 
และการวิเคราะห์สรุปและเอกสารอ้างอิงตามหลักการทางวิชาการและตามมาตรฐานมอก. หรือ 
ASTM (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้) พร้อมภาพประกอบตารางหรือกราฟ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสารเพื่อประกอบการบรรยาย 
 

โดยจัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการฯในวันลงทะเบียนวันแรก (วันรายงานตัว) ด้วยการพิมพ์ 
หากไม่ส่งคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขันหรือให้คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ช้ีขาด 
       6.ผู้เข้าแข่งขันต้องกรอกใบรายงานส่วนผสมของคอนกรีตส่งให้คณะกรรมการ  ตามแบบฟอร์ม  
ท่ีก าหนดในวันท่ีหล่อตัวอย่าง (มีแบบฟอร์มแจกในวันแข่งขัน) 
       7. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 จะจัดเตรียมไว้ให้ณสถานท่ีแข่งขันโดยก าหนดให้ทุกทีมจะต้องใช้ 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 จากส่วนกลาง 
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       8. ในการผสมคอนกรีตให้ผสมด้วยมือ ตามมาตรฐานการผสม 
       9. กติกาการแข่งขันมาตรฐานงานคอนกรีต 

1) ตัวอย่างคอนกรีตท่ีใช้แข่งขันเป็นรูปทรงลูกบาศก์ขนาด  15.0 x 15.0 x 15.0 เซนติเมตร 
(± ด้ านละ ไม่ เกิ น  0.5 เซน ติ เมตร ) คอนกรีตจะ ต้อง มีค่ ายุบ ตัว  10 ± 4 เซน ติ เมตร 
ตัวอย่างท่ีจะใช้ทดสอบจ านวน 3 ตัวอย่างทุกทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเตรียมแบบหล่อ
คอนกรีต (แบบหล่อเหล็ก) มาเองอย่างน้อย 6 ชุด 

2) ส่วนผสมของคอนกรีตทุกทีมจะต้องแสดงส่วนผสมของคอนกรีต (ตามแบบฟอร์ม) โดยผ่านการ
ตรวจสอบน้ าหนักหรือปริมาตรจากคณะกรรมการก่อนการแข่งขัน 

3) การผสมและการหล่อคอนกรีตก าหนดให้ ต้องผสมส่วนผสมคอนกรีตให้มี เนื้อสม่ า เสมอ  
(มีส่วนประกอบบังคับครบตามข้อก าหนด ) การผสมหรือการหล่อตัวอย่างให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน มอก. โดยใช้ระยะต้ังแต่เริ่มผสมและส่งก้อนตัวอย่างไม่เกิน 3 ช่ัวโมง 

4) คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะท าการก าหนดกลุ่มของทีมเข้าแข่งขันและท าการจับสลากเพื่อแต่
ละกลุ่มจะมีการก าหนดเวลาหล่อและทดสอบก าลังอัดคอนกรีตไว้แน่นอน(การทดสอบจะเริ่มขึ้น
หลังจากเวลาท่ีก าหนดให้หล่อคอนกรีตเป็นระยะเวลาประมาณ24 ช่ัวโมง) และต้องเริ่มหล่อ
คอนกรีตในเวลาท่ีก าหนดโดยท าการจับสลากเรียงล าดับท่ี 1 ถึง 15 (กรณีกลุ่มหนึ่งมี 15 ทีม) 
เพื่อทดสอบตัวอย่างก้อนแรกเรียงตามล าดับหลังจากนั้นจะทดสอบตัวอย่างก้อนท่ีสองโดยเริ่ม
จากล าดับท่ี 15 เรียงล าดับกลับมาจนถึงล าดับท่ี 1และทดสอบตัวอย่างก้อนท่ีสามโดยเริ่มจาก
ล าดับท่ี 1 เรียงล าดับกลับมาจนถึงล าดับท่ี 15 เป็นต้น 

10. วัสดุท่ีใช้ในการหล่อตัวอย่างคอนกรีตวัสดุท่ีใช้ในส่วนผสมคอนกรีตต้องประกอบด้วย 
1) ส่วนผสมบังคับ (ผู้แข่งขันเตรียมมาเองยกเว้นปูนซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ ) ได้แก ่

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1  
- มวลรวมละเอียด (ผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4) ท่ีได้จากธรรมชาติ 
- มวลรวมหยาบ (ค้างตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4) ท่ีได้จากธรรมชาติ 
- น้ าผสมคอนกรีต 

2) ส่วนผสมเพิ่มเติม (จะมีหรือไม่ก็ได้) ท่ีอนุญาตให้ใช้ในส่วนผสมได้ (ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง) ได้แก่
สารปอซโซลาน เ ช่นซิ ลิกาฟูม , เถ้ าถ่ านหิน , เถ้ าตะกรัน เตาถ ลุง เห ล็ก , เถ้ าแกลบ ,  
ผงหินปูน  (Limestone Powder),สาร เคมีผสมเพิ่ ม เ ช่นสารลดน้ า , สารเร่ งการก่อ ตัว ,  
สารหน่วงการก่อตัว, สารกักกระจายฟองอากาศและสารลดน้ าพิเศษ (Super plasticizer) 
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         11. ปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตต้องประกอบด้วยส่วนประกอบบังคับครบทุกข้อโดยก าหนดให้น้ าหนักมวล
รวมหยาบไม่น้อยกว่าน้ าหนักมวลรวมละเอียดและน้ าหนักมวลรวมละเอียดไม่น้อยกว่าน้ าหนักปูนซีเมนต์
(น้ าหนักมวลรวมหยาบ>น้ าหนักมวลรวมละเอียด>น้ าหนักปูนซีเมนต์) ส่วนประกอบเพิ่มเติมจะมีหรือไม่ก็ได้ 
 

หมายเหตุ:  
          หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัสดุท่ีใช้ในการหล่อตัวอย่างให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน 
เป็นผู้ช้ีขาด 
        12. การเตรียมวัสดุท่ีใช้ในการหล่อตัวอย่างคอนกรีตสถานศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท  1 ไว้ ณ สถานท่ีแข่งขันเท่านั้น                 
โดยก าหนดให้ทุกทีมจะต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 จากส่วนกลางวัสดุอื่นๆ ท่ีใช้ในการหล่อตัวอย่าง
คอนกรีตผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมมาเองและต้องส่งวัสดุให้คณะกรรมการตรวจสอบน้ าหนักหรือปริมาตร
ตามที่แสดงในแบบฟอร์มพร้อมบรรจุใส่ถุงคณะกรรมการจะมัดปากถุงและเซ็นชื่อก ากับห้ามแกะถุงจนกว่าจะ
เร่ิมการแข่งขัน 
        13. การทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump test) ทุกทีมท่ีเข้าแข่งขันต้องมีค่าการยุบตัวขอ 
คอนกรีตสดตามท่ีก าหนดคือ10 ± 4 ซม. และต้องท าการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตให้คณะกรรมการได้
ตรวจสอบก่อนท าการเก็บตัวอย่าง (ตามมาตรฐาน มอก.213-2552 หรือASTM C143) ถ้าค่าการยุบตัวของ
คอนกรีตเป็นไปตามข้อก าหนดคณะกรรมการจึงจะอนุญาตให้เก็บตัวอย่างได้แต่ถ้าหากค่าการยุบตัวไม่ผ่านตาม
ข้อก าหนดในครั้งแรกผู้แข่งขันจะต้องท าการปรับอัตราส่วนผสมหรือแก้ปัญหาส่วนผสมด้วยตนเองและขอให้
คณะกรรมการตรวจสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง (ทุกทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องผ่านการ
ทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตตามที่ก าหนดหากท าการเก็บตัวอย่างลงแบบหล่อโดยไม่ตรวจสอบ 
ค่าการยุบตัวของคอนกรีตคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ การเข้าแข่งขันหรือให้คณะกรรมการ ตัดสิน 
เป็นผู้ช้ีขาด) 
        14. การเก็บตัวอย่างทุกทีมท่ีเข้าแข่งขันต้องท าการเก็บตัวอย่างคอนกรีตลงแบบหล่อจ านวน  3 ตัวอย่าง 
โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มทช.(ท) 102-2545 หรือ BS 1881 Part 108 เท่านั้น (กรณีที่คอนกรีตไม่เพียงพอ
ต่อการเก็บก้อนตัวอย่างจ านวน 3 ตัวอย่างหรือไม่เต็มแบบหล่อคณะกรรมการฯขอตัดสิทธิ์การกดก้อน
ตัวอย่างคอนกรีต 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ทักษะวิชาชีพ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาโยธา 

 ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561 

 

 

~ 251 ~ 
 

251  

         15. การบ่มคอนกรีตตัวอย่างโดยให้ใช้พลาสติกหรือแผ่นกระจกปิดผิวหน้าของตัวอย่างคอนกรีตเท่านั้น  
อนุญาตให้ใช้วัสดุปิดผิวหน้าก้อนตัวอย่างคอนกรีตได้แต่ไม่อนุญาตให้ห่อหรือเก็บในกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดห้าม
ใช้ถุงด าหุ้มห่อท้ังแบบหล่อให้ปิดได้เฉพาะผิวด้านหน้าโดยให้ตัวอย่างคอนกรีตอยู่ในแบบหล่อและจะต้องส่ง
ตัวอย่างคอนกรีตเข้าห้องเก็บตัวอย่างคอนกรีตไม่เกิน 3 ช่ัวโมงนับจากเวลาเริ่มหล่อเช่นเริ่มหล่อเวลา 09.00 น. 
จะต้องส่งตัวอย่างคอนกรีตเข้าห้องเก็บตัวอย่างคอนกรีตไม่เกิน 12.00 น. เป็นต้น 
       16. การถอดแบบหล่อก้อนตัวอย่างในวันท่ีสองของการแข่งขัน (ท่ีอายุของคอนกรีต 24 ช่ัวโมง) โดยทีมท่ี
เ ข้ า แข่ ง ขั น ทุก ทีมจะ ต้อ ง ถอดแบ บห ล่อ ตั วอย่ า ง คอนกรี ต ต่ อหน้ า คณะกร รมก ารก่ อน เ ว ล า ท่ี  
ทดสอบอย่างน้อย 45 นาทีเพื่อส่งก้อนตัวอย่างให้คณะกรรมการวัดขนาดและช่ังน้ าหนัก 
       17. การก าหนด “ค่าก าลังอัดท่ีก าหนดในการทดสอบ”การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบแต่ละทีมจะท าการหล่อ
ก้อนตัวอย่าง 2 รอบรอบเช้าและรอบบ่ายโดยท่ีจะมีค่าก าลังอัดท่ีแตกต่างกันตามท่ีจับสลากได้การก าหนด          
“ค่าก าลังอัดท่ีก าหนดในการทดสอบ” โดยจะท าการเชิญผู้มีเกียรติมาจ านวน 1 ท่านเพื่อจับสลากค่าก าลังอัด
คอนกรีตจากกล่องซึ่งก าหนดก าลังอัดไว้ 10 ค่าได้แก่ 210, 240, 280,300, 320, 350, 380,400, 420 และ 450 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรท่ีอายุของคอนกรีต24 ช่ัวโมงและมีค่าการยุบตัว 10 ± 4เซนติเมตรขณะท าการจับ
สลากผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องอยู่ในพื้นท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นโดยเมื่อทราบค่าก าลังอัดท่ีก าหนดในการ
ทดสอบแล้วการก าหนดอัตราส่วนผสมคอนกรีตขึ้นอยู่กับผู้แข่งขันเป็นผู้ตัดสินใจและแก้ปัญหาไม่อนุญาตให้                
ครูผู้ควบคุมทีมเข้ามาในพื้นท่ีแข่งขันและให้ค าปรึกษาหรือให้ค าแนะน า 
      18. หากมีข้อโต้แย้งหรือปัญหาประการใด ให้ถือค าตัดสินของคณะกรรมการตัดสินเป็นท่ีสุด 

 

3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
1. วันท่ีหนึ่งเริ่ม 08.30น. – 09.00 น. จับสลากค่าก าลังอัดท่ีก าหนด(รอบเช้า) 

09.00 น. – 09.30 น.ช่ังน้ าหนักวัสดุ 
09.30 น. – 12.30 น. หล่อตัวอย่างและส่งก้อนตัวอย่างเข้าห้องเก็บ 

                13.00 น. – 13.30 น. จับสลากค่าก าลังอัดท่ีก าหนด(รอบบ่าย) 
                13.30 น. – 14.00 น. ช่ังน้ าหนักวัสดุ 

14.00น. – 17.00 น. หล่อตัวอย่างและส่งก้อนตัวอย่างเข้าห้องเก็บ 
         2. วันท่ีสอง เริ่ม 10.00น. – 11.20 น. ผู้แข่งขันรับก้อนตัวอย่างถอดแบบและส่งตัวอย่างคอนกรีต 

12.30น. – 14.30 น. ทดสอบก าลังอัด (รอบเช้า) 
14.30น. – 15.50 น. ผู้แข่งขันรับก้อนตัวอย่างถอดแบบและส่งตัวอย่างคอนกรีต 
16.00น. – 18.00 น. ทดสอบก าลังอัด (รอบบ่าย) 
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3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
      1. ชุดทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)ตามมาตรฐาน ASTM C143 
      2. แบบรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15.0 x 15.0 x 15.0ซม.BS 1881: PART 3 
      3. กระบะผสมคอนกรีต 
      4. วัสดุ มวลรวมละเอียด  (ผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4) ท่ีได้จากธรรมชาติ, มวลรวมหยาบ  

(ค้างตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4) ท่ีได้จากธรรมชาติ มีขนาดใหญ่สุด ไม่เกิน 3/4 นิ้ว,  และสารผสมเพิ่ ม 
หรืออื่นๆ(จะต้องให้กรรมการตรวจก่อนน าไปใช้งาน) 
 

3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
                 พิจารณาทีมท่ีเข้าแข่งขันจะต้องน าก้อนคอนกรีตมาทดสอบก าลังอัดจ านวน 3 ตัวอย่างต่อทีม ทีมท่ี
 ได้รับรางวัลชนะเลิศจะพิจารณาจาก 
          1.รายงานสรุปเกี่ยวกับเรื่อง “เทคนิคการท าคอนกรีตให้มีก าลังอัดท่ีใช้งานได้จริง”  
          2. ค่าก าลังอัดเฉล่ียท่ีทดสอบได้จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าก าลังอัดท่ีก าหนดค านวณจาก 
 

ค่าก าลังอัดเฉล่ีย(ksc.)=
ค่าก าลังอัดคอนกรีต(ก้อนท่ี 1+ ก้อนท่ี 2 + ก้อนท่ี 3)

3
 

  
 ถ้าหากก้อนตัวอย่างคอนกรีตก้อนใดก้อนหนึ่งเม่ือทดสอบแล้วมีค่าก าลังอัดต่ ากว่าที่ก าหนดโดย
จะต้องมีค่าก าลังอัดไม่ต่ ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของค่าก าลังอัดที่ก าหนดหากค านวณแล้วได้ค่าก าลังอัด 
ต่ ากว่า 90เปอร์เซ็นต์ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
      3. ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ียต่ าท่ีสุดค านวณจาก 

ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ก้อนท่ี 1 (ksc.) = ค่าก าลังอัดคอนกรีตก้อนท่ี 1 – ค่าก าลังอัดท่ีก าหนด 
ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ก้อนท่ี 2 (ksc.) = ค่าก าลังอัดคอนกรีตก้อนท่ี 2 – ค่าก าลังอัดท่ีก าหนด 
ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ก้อนท่ี 3 (ksc.) = ค่าก าลังอัดคอนกรีตก้อนท่ี 3 – ค่าก าลังอัดท่ีก าหนด 

 

ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย(ksc.)=
ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ฯ(ก้อนท่ี 1+ ก้อนท่ี 2 + ก้อนท่ี 3)

3
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ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย(%) =
ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย

ค่าก าลังอัดท่ีก าหนด
 × 100 

 
     4. ค่าก าลังอัดต้องผ่านเกณฑ์ความสม่ าเสมอโดยมีความแตกต่างของค่าก าลังอัดแต่ละก้อนไม่เกิน ร้อยละ15 
ของค่าก าลังอัดเฉล่ีย 
     5. การค านวณค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ียเป็นคะแนน  
 การคิดค่าระดับคะแนนท่ี 40 คะแนนได้จากสมการ 
 

ค่าระดับคะแนน(40 คะแนน) =40-40 (
Mi- Mmin

Mmax- Mmin
) 

 
 การคิดค่าระดับคะแนนท่ี 60 คะแนนได้จากสมการ 

 

ค่าระดับคะแนน(60 คะแนน) =60-60 (
Mi- Mmin

Mmax- Mmin
) 

 
 

 เม่ือ Mi   =  ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ียของทีมผู้เข้าแข่งขัน 
      Mmin =  ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ียต่ าสุด 
      Mmax = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ียสูงสุด 
 

 โดยคะแนนจะแบ่งออกเป็นสองส่วนรอบเช้าคิดเป็น 40 คะแนนและรอบบ่ายคิดเป็น 60 คะแนนรวม 
100คะแนนทีมท่ีมีคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 
 

ตัวอย่างการพิจารณาทีมชนะเลิศ (ค่าก าลังอัดที่ก าหนด 280 ksc.) 

ทีม 
ก าลังอัด เฉล่ีย 

(ksc.) 
ผ่านเกณฑ์ตาม

ข้อ 3.5 (2) 
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย ก้อนที่ 1 

(ksc.) 
ก้อนที่2 
(ksc.) 

ก้อนที่3 
(ksc.) 

A 285 295 275 285 ผ่าน 2.975% 
B 285 255 276 272 ไม่ผ่าน - 
C 305 285 295 295 ผ่าน 5.357% 
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ดังนั้นทีม A และทีม C ผ่านเกณฑ์และก้อนคอนกรีตท้ัง 3 ก้อนผ่านเกณฑ์ (กรณีค่าก าลังอัดต่ ากว่า 
ค่าท่ีก าหนดแต่ไม่ต่ ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีค่าเท่ากับ 252 ksc.) ส่วนทีม B ได้ค่าก าลังอัดเฉล่ียน้อยกว่า 
ค่าก าลังอัดท่ีก าหนด (280 ksc.) ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
การค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยของทีม A 

ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ฯของก้อนท่ี 1 = (285 - 280) [ไม่คิดเครื่องหมาย] = 5 กก./ตร.ซม. 
ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ฯของก้อนท่ี 2 = (295 - 280) [ไม่คิดเครื่องหมาย] = 15 กก./ตร.ซม. 
ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ฯของก้อนท่ี 3 = (275 - 280) [ไม่คิดเครื่องหมาย] = 5 กก./ตร.ซม. 
ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย= (5 + 15 + 5)/3 = 8.33 กก./ตร.ซม. 
ดังนั้นค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ียของทีม A = (8.33 x 100)/280 = 2.975% 

การค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยของทีม C 
ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ฯของก้อนท่ี 1 = (305 - 280) [ไม่คิดเครื่องหมาย] = 25 กก./ตร.ซม. 
ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ฯของก้อนท่ี 2 = (285 - 280) [ไม่คิดเครื่องหมาย] = 5 กก./ตร.ซม. 
ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ฯของก้อนท่ี 3 = (295 - 280) [ไม่คิดเครื่องหมาย] = 15 กก./ตร.ซม. 
ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย= (25 + 5 + 15)/3 = 15 กก./ตร.ซม. 
ดังนั้นค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ียของทีม C = (15 x 100)/280 = 5.357% 
 นอกจากนี้ตัวอย่างท่ีทดสอบท้ัง 3 ตัวอย่างของแต่ละทีมจะต้องผ่านเกณฑ์ความสม่ าเสมอของค่าก าลังอัด 

โดยมีความแตกต่างของค่าก าลังอัดแต่ละก้อนไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าก าลังอัดเฉล่ียซึ่งค่าความแตกต่างท่ียอมรับ
ได้ไม่เกินร้อยละ 15 = 0.15 x 280 = 42 กก./ตร.ซม. (หากเกินร้อยละ 15 ให้ถือว่าตัวอย่างดังกล่าวไม่สามารถ
เข้าแข่งขันเพื่อรับรางวัลนี้ได้เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด) 
 

การค านวณหาเกณฑ์ความสม่ าเสมอของค่าก าลังอัดของทีม A 
 ความแตกต่าง = [ 285 – 285 ] = [ 0 ] กก./ตร.ซม. (ไม่คิดเครื่องหมาย) 

         = [ 295 – 285 ] = [ 10 ] กก./ตร.ซม. (ไม่คิดเครื่องหมาย) 
                            = [ 275 – 285 ] = [ 10 ] กก./ตร.ซม. (ไม่คิดเครื่องหมาย) 

 แต่ความแตกต่าง ท่ียอมรับไ ด้ไม่ เกินร้อยละ  15 = 0.15 x 285 = 42.75 กก ./ตร .ซม . ดังนั้นผล           
การทดสอบของทีมนี้จึงผ่านเกณฑ์เรื่องค่าความสม่ าเสมอของก าลังอัด 
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การค านวณหาเกณฑ์ความสม่ าเสมอของค่าก าลังอัดของทีม C 
 ความแตกต่าง = [ 305 – 295 ] = [ 10 ] กก./ตร.ซม. (ไม่คิดเครื่องหมาย) 

                   = [ 285 – 295 ] = [ 10 ] กก./ตร.ซม. (ไม่คิดเครื่องหมาย) 
                   = [ 295 – 295 ] = [ 0 ] กก./ตร.ซม. (ไม่คิดเครื่องหมาย) 

 แต่ความแตกต่างท่ียอมรับได้ไม่เกินร้อยละ  15 = 0.15 x 295 = 44.25 กก./ตร.ซม. ดังนั้นผลการ
ทดสอบของทีมนี้จึงผ่านเกณฑ์เรื่องค่าความสม่ าเสมอของก าลังอัด 
 
 

การค านวณค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยเป็นคะแนน 
 

ท่ี ทีม Mi(รอบเช้า) คะแนน(40) Mi(รอบบ่าย) คะแนน(60) รวม 100 
1 วิทยาลัยเทคนิค A 28.75 26.66 14.25 48.27 74.93 
2 วิทยาลัยเทคนิค B 7.70 37.99 8.90 53.23 91.22 
3 วิทยาลัยเทคนิค C 21.93 30.33 15.20 47.39 77.72 
4 วิทยาลัยเทคนิค D 24.83 28.77 20.80 42.19 70.96 
5 วิทยาลัยเทคนิค E 11.20 36.10 9.60 52.58 88.68 
6 วิทยาลัยเทคนิค F 32.81 24.48 45.90 18.92 43.40 
7 วิทยาลัยเทคนิค G 4.40 39.77 1.60 60.00 99.77 
8 วิทยาลัยเทคนิค H 31.17 25.36 66.30 0.00 25.36 
9 วิทยาลัยเทคนิค I 78.28 0.00 55.90 9.64 9.64 
10 วิทยาลัยเทคนิค J 5.89 38.97 12.30 50.08 89.05 
11 วิทยาลัยเทคนิค K 3.97 40.00 6.60 55.36 95.36 
12 วิทยาลัยเทคนิค L 8.53 37.55 9.60 52.58 90.13 

   
 สรุปทีมท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม G (ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินข้อ3.5 (1), (2), (3), (4)                

ทุกประการ) 
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3.6 คณะกรรมการตัดสินกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย  
1. ประธาน 1 คน 
2. รองประธาน 1คน 
3. กรรมการ 4 คน (ในกรรมการ 4คน จะต้องมีผู้เชียวชาญจากภายนอกอย่างน้อย1 คน) 
4. กรรมการและเลขานุการ 1คน 

 

3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน 
            จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 

 

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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