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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะมาตรวิทยามิติ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ                 
 ปฏิบัติงานจริง 

1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ                 

 การอาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 

 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนั ก เรี ยน  นั ก ศึกษาระบบปกติ  หรื อ ระบบทวิภา คี  ( ไม่ เป็นพนัก ง านประจ าบริษัท )  

 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียน  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (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 
   เป็นนักศึกษาภาคปกติท่ีก าลังศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคนิค
 การผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยสถานศึกษาสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันได้ 1 ทีม 
 ประกอบด้วยนักศึกษาสถานศึกษาเดียวกัน จ านวน 2 คน  แข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
 ระดับชาติ 
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3. รายเอียดของการแข่งขัน 
    3.1 สมรรถนะวิชาชีพ 
          ตรวจสอบช้ินงานด้วยเครื่องมือวัดท่ีมีความละเอียดสูง     
    3.2 ระเบียบการแข่งขัน 
          1. การแข่งขัน แบ่งออกเป็นภาคทฤษฏี  30 คะแนน และภาคปฏิบัติ  70  คะแนน รวมคะแนน ท้ังหมด  100  คะแนน 
             2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  ไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเริ่มการ          
             แข่งขัน เพื่อรับทราบค าช้ีแจง และข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
          3. กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวช้ากว่าเวลาแข่งขันที่ก าหนดเกิน 30 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน 
          4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้ลงทะเบียนแล้ว  จะต้องอยู่ร่วมการแข่งขันจนแล้วเสร็จและไม่อนุญาตให้มีการ  
              เปล่ียนผู้เข้าแข่งขัน  กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่เหลืออยู่เข้าแข่งขันได้   
          5. ผู้เข้าแข่งขันรายใดต้องการน าวัสดุและอุปกรณ์นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนดข้างต้น จะต้องเสนอ   
   รายการให้คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที 
          6. การควบคุมเวลาการแข่งขัน ให้ใช้นาฬิกาตามท่ีคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันก าหนด   
 

    3.3 กติกาการแข่งขัน 
    1. ภาคทฤษฏี (30 คะแนน) 
       1) ข้อสอบภาคทฤษฎี มีรายละเอียดของเนื้อหาตามวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม 

            2) ข้อสอบภาคทฤษฏีแบบปรนัย มีท้ังหมด 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน หรือก าหนดโดยคณะกรรมการออก
 ข้อสอบ 
            3) ข้อสอบอาจมีท้ังแบบเลือกและเติมค าตอบ ให้ผู้เข้าแข่งขันอ่านค าส่ังให้ขัดเจนก่อนลงมือท าข้อสอบ              
            4) อนุญาตให้ใช้เครื่องค านวณเฉพาะการแข่งขันภาคปฏิบัติ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
                ควบคุมการสอบ 
             5) ห้ามน าข้อสอบ ช้ินงาน เครื่องมือวัด และเครื่องมือใด ๆ เข้าและออกจากห้องสอบ 
             6) เวลาท าข้อสอบภาคทฤษฎี 3 ช่ัวโมง และภาคปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาคณะกรรมการจะให ้   
                    สัญญาณหมดเวลา   ผู้เข้าแข่งขันสามารถออกจากห้องสอบได้หลังจากผ่านเวลาแข่งขันไปแล้ว 1 ช่ัวโมง                    
             7) การเขียนค าตอบให้เขียนลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้ โดยอนุญาตให้ใช้ปากกาสีน้ าเงิน หรือสีด า      
                 เท่านั้น หากเขียนผิดอนุญาตให้ขีดเส้นทับค าตอบท่ีไม่ต้องการและเขียนค าตอบท่ีถูกต้องลงข้าง ๆ  
                 พร้อมเซ็นช่ือก ากับ  ไม่อนุญาตให้ใช้ยางลบหรือน้ ายาลบค าผิด หากต้องการใช้พื้นท่ีในการค านวณ     
                 สามารถใช้พื้นท่ีว่างของกระดาษค าถามได้ และไม่อนุญาตให้น าข้อสอบออกจากห้องแข่งขัน 
             8) ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิดเข้าไปในสถานท่ีแข่งขัน หากกรรมการผู้ควบคุมตรวจพบ 
                ให้พิจารณาปรับตก และเชิญออกจากสถานท่ีแข่งขัน 
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             9) หากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามคณะกรรมการผู้ควบคุมการสอบ 
         2. ภาคปฏิบัติ (70 คะแนน) 
             1) ข้อสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี ้ 
             2) Vernier caliper พิสัย 0-150 มม. / ค่าความละเอียด 0.02 มม. 
             3) Micrometer พิสัย 0-25 มม. / ค่าความละเอียด 0.01 มม. 
             4) Dial gauge พิสัย 0-10 มม. / ค่าความละเอียด 0.01 มม.  
             5) Dial test indicator พิสัย 0-1 มม. / ค่าความละเอียด 0.01 มม. 
             6) Dial Height gauge พิสัย 0-300 มม. / ค่าความละเอียด 0.01 มม.  
             7) โต๊ะระดับ ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 300x300 มม.  
             8) ชุดอุปกรณ์ท าความสะอาดเครื่องมือ เช่น กระดาษท าความสะอาด แอลกอฮอล์ อุปกรณ์เป่าลม 
                 ถุงมือผ้า (อนุญาตให้ใช้ หรือไม่ใช้ก็ได้)  
             9) การให้คะแนนภาคปฏิบัติ ข้อสอบจะก าหนดค่าพิกัดความเผ่ือของต าแหน่งวัดแต่ละต าแหน่ง  
                 การให้คะแนนจะขึ้นกับความแตกต่างระหว่างผลการวัดท่ีได้กับค่าจริง โดยมีผลรวมคะแนน 
                 อยู่ท่ี 70 คะแนน 
                        ก. ผลการวัดอยู่ห่างค่าจริงในช่วง 0 - 40% ของพิกัดความเผ่ือ ได้ 4 คะแนน 
                        ข. ผลการวัดอยู่ห่างค่าจริงในช่วง 41 - 70% ของพิกัดความเผ่ือ ได้ 2 คะแนน 
                        ค. ผลการวัดอยู่ห่างค่าจริงในช่วง 71 - 100% ของพิกัดความเผ่ือ ได้ 1 คะแนน 
                        ง. ผลการวัดอยู่ห่างค่าจริงเกิน 100% ของพิกัดความเผ่ือ ไม่มีคะแนน 
                        จ. หากผลการวัดอยู่ห่างค่าจริงในช่วง 0 - 40% ของพิกัดความเผ่ือ และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน   
                            มาตรฐานไม่เกิน 20% ของพิกัดความเผ่ือ จะได้รับคะแนนโบนัส 1 คะแนน 
         10) ให้ผู้เข้าแข่งขันท าการวัดช้ินงานและบันทึกผลการวัดให้ตรงกับล าดับข้อ หมายเลขช้ินงาน 
              และแบบช้ินงานท่ีก าหนดไว้ในแต่ละสถานี 
         11) ให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น 
         12) ผลการค านวณค่าเฉล่ียของผลการวัดให้รายงานทศนิยม 3 ต าแหน่งเท่านั้น 
         13) ห้ามน าข้อสอบ ช้ินงาน เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ใดๆออกจากห้องสอบ 
         14) เวลาท าข้อสอบภาคปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาคณะกรรมการจะให้สัญญาณหมดเวลา 
              ผู้เข้าแข่งขันสามารถออกจากห้องสอบได้หลังจากผ่านเวลาแข่งขันไปแล้ว 1 ช่ัวโมง 
         15) การเขียนค าตอบให้เขียนลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้ โดยอนุญาตให้ใช้ปากกาสีน้ าเงิน หรือสีด า เท่านั้น 
              หากเขียนผิดอนุญาตให้ขีดเส้นทับค าตอบท่ีไม่ ต้องการ  และเขียนค าตอบท่ีถูกต้องลงข้าง  ๆ                 
 พร้อมเซ็นช่ือก ากับ  ไม่อนุญาตให้ใช้ยางลบหรือน้ ายาลบค าผิด หากต้องการใช้พื้นท่ีในการค านวณ     
              สามารถใช้พื้นท่ีว่างของกระดาษค าถามได้ และไม่อนุอนุญาตให้น าข้อสอบออกจากห้องแข่งขัน 
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         16) กรรมการควบคุมการแข่งขัน สามารถพิจารณาตัดคะแนนผู้เข้าแข่งขันได้ ในกรณีท่ีพบว่าผู้เข้าแข่งขัน  
                 ใช้เครื่องมือด้วยความประมาท และเกิดความเสียหาย โดยจะพิจารณาการตัดคะแนนตามดุลพินิจของกรรมการ  
         17) หากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามคณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน 
         18) ค าตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
 

    3.4 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
         1. คะแนนสอบภาคทฤษฏี คือคะแนนของผู้แข่งขันทั้ง 2 คน รวมกันแล้วหาค่าเฉล่ีย   
         2. น าคะแนนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติมารวมกัน แล้วจัดเรียงล าดับผลการแข่งขัน   
         3. กรณีทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากันให้ทีมท่ีมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นทีมชนะ   
         4. กรณีท่ีผลรวมของคะแนนตามข้อ 3.3 ยังเท่ากัน  ให้พิจารณาทีมท่ีใช้เวลาในการแข่งขันรวมทั้ง 2 ภาค   
             ท่ีน้อยท่ีสุด   
         5. ให้ประกาศผลการแข่งขันโดยเปิดเผยและแสดงให้สาธารณะชนได้ทราบ 

 

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) 
  
 
 
 



 
 

 
 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 

ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561 
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หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      

 


