
ข้อปฏิบัติในการส่งใบสมัครและรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานเทคนิคพื้นฐาน 

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นตัวแทนของ อศจ.  จ านวน 1 คนเท่านั้น 
2. ให้ผู้เข้าแข่งขันออกข้อ สอบภาคทฤษฏีแบบปรนัย 4 ตัวเลือก วิชางานฝึกฝีมือ 5 ข้อ วิชาเขียนแบบ

เทคนิคเบื้องต้น 5 ข้อ พร้อมเฉลย ใส่แผ่นCD ส่งในวันรายงานตัว 
3. ส่งใบสมัครไปที่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  ส่งทาง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

           ระบบ Ams e-office : วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ภายในวันศุกร์ ที่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
4. ลงทะเบียนสถานศึกษาละ 500 บาท  

 

      (ส่งรูปถ่ายของนักเรียน ครูผู้ควบคุม พร้อมชื่อ ทาง LINE กลุ่มครูเทคนิคพื้นฐานภาคใต้) 

     ติดต่อสอบถาม  นายสุรัต กล่ าเพ็ชร  ๐๘๑-๙๕๗๑๖๒๑ 

                          นายสัมฤทธ์ิ  ทิศพ่วน  ๐๘๙-๖๕๓๔๕๐๒  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑   

  ทักษะวิชาชีพ            ท ักษะพื้นฐาน         ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ประเภทวิชา…………………………………สาขาวิชา………………………………… 
□ ประกวด  □ แข่งขันทักษะ………………………………………………………………………… 
□ ระดับ ปวช.  □ ระดับ ปวส.  □ ระดับ ปวช./ปวส. □ วิชาชีพระยะสั้น   ประเภท  □ บุคคล   □  ทีม  
  
ชื่อ-สกุลนักเรียน…………………………………………………………………อายุ…….....ปี สัญชาติ…………. 
รหัสประจ าตัวนักเรียน…………………………………..ก าลังศึกษาในระบบ □ ปกติ □ วิภาคี □ ระยะสั้น  
□ ระดับ ปวช. □ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่………ประเภทวิชา………………………………………………..  
สาขาวิชา……………………………………………วิทยาลัย……………………………………………………………… 
อาชีวศึกษาจังกวัด………………………………………………….ภาค…………………………………. 
ข้าพเจ้า ขอรับรองข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
                             ลงชื่อ................................................................. 
                           ).................................................................(  
                                                                                      นักเรียน 
 
ลงช่ือ  ..................................................... ครูผู้ควบคุม      ลงชื่อ…………………………………………….ผู้อนุมัติ 
   (…………………………………………………..)                   (………………………………………………….) 
เบอร์โทร…………………………………………                  ผู้อ านวยการวิทยาลัย………………………………………… 
 
ส าหรับประธานจดัการประกวด แขง่ขนั หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 
 

 
 
 
เอกสารประกอบใบสมัคร :   
    1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษา หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษา 
    2.  ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให้ 
 

 

        ระดับจังหวัด 
ลงช่ือ   .................................. 
    ( ......................................) 
วันท่ี ....... / ............. / .......... 

          ระดับภาค 
ลงช่ือ   .................................. 
    ( ......................................) 
วันท่ี ........ / ............... / .......... 

          ระดับชาติ 
ลงช่ือ   .................................. 
    ( ......................................) 
วันท่ี ....... / ............../ .......... 

 

รูปถ่าย 

เครื่องแบบ 

นักศึกษา 

๑ หรือ ๒ นิ้ว 



 
 

                                                   

 
ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 

 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

ด าเนินการโดย 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

 

 

 

เกณฑ์กติกาการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  

ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2561   

  
  
  
  



1.  
2. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน  

2.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะงานฝึกฝีมือให้แก่นักเรียนนักศึกษา   
2.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน

จริง  
2.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน   
2.4 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 

อาชีวศึกษา  
2.5 เพ่ือยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน   

3. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน  
3.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา   
2. เป็นนักเรียนนักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษา 
    สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา และเทียบ  
    โอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ  

       3. ระดับจังหวัดผ่านการประกวดแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษา  
4. ระดับภาคผ่านการประกวดแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  
5. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน  

3.2 คุณสมบัติเฉพาะ  

1. เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1   
2. นักเรียนที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายชุดฝึกงานของสถานศึกษาท่ีสังกัดอยู่  
3. นักเรียนที่เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวก่อนเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที  
4. นักเรียนที่เข้าแข่งขัน อศจ.ละ 1 คน  
5. นักเรียนที่เข้าแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือหนังสือรับรองการมีสภาพการเป็นนักเรียน  

    ติดรูปถ่าย และลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
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3. รายละเอียดของการแข่งขัน  
3.1 สมรรถนะวิชาชีพ  

1. เตรียมเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้นตามคู่มือ  

2. วัดและร่างแบบชิ้นงานโลหะ  
3. แปรรูปและประกอบชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องมือกลทั่วไป  
4. ลับคมตัดเครื่องมือกลทั่วไป  

3.2 งานที่ก าหนด  
1. มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามที่คณะกรรมการก าหนดเท่านั้น   

2. ระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันยืมเครื่องมือหรืออุปกรณ์จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน   

3. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่การแข่งขัน   

4. ระหว่างการแข่งขันห้ามผู้ควบคุมให้ค าปรึกษา หรือให้ค าแนะน านักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  
5. ห้ามน าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานเข้ามาบริเวณท่ีแข่งขัน  

6. นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนต้องผ่านการสอบภาคทฤษฎี  โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัยจ านวน 40 ข้อ  

7. นักเรียนที่เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดอย่างเคร่งครัด   

       1) การสอบภาคทฤษฎีต้องจัดสอบก่อนการแข่งขันภาคปฏิบัติ   

                      2) เวลาที่ใช้ในการแข่งขันสอบภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ภาคปฏิบัติ 12 ชั่วโมง  รวม 13 ชั่วโมง  

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

5. เกณฑ์การรับรางวัล         

     1. ชนะเลิศ             คือ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล)  
          2. รองชนะเลิศอันดับ 1  คือ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  (1 รางวัล)  
          3. รองชนะเลิศอันดับ 2  คือ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล)  
  

6. รางวัลที่ได้รับ     
1. ชนะเลิศ                  ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล 3,000 
2. รองชนะเลิศอันดับ 1    ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล 2,000 

3. รองชนะเลิศอันดับ 2    ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล 1,000 
 

 

 

เกณฑ์กติกาการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  

ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2561    

  
  
  
  



    หมายเหตุ    
1.   โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม  

2.   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร     

3.   ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด   
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ก าหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระดับภาค  

 

ว/ด/ป  เวลา  รายการ  
ระยะเวล
า (ชม.)  

สถานที่  

11 ธ.ค 61  08.30 - 10.00 
 
10.00 – 12.00  
  
12.00 – 13.00  
13.00 – 14.00  
14.00 – 17.00  

คณะกรรมการ ครูผู้ควบคุม และผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
รายงานตัว  (ส่งข้อสอบ)  
ประชุมคณะกรรมการ ครูผู้ควบคุม 
พิจารณาข้อสอบ ตรวจเครื่องมือ จับฉลากโต๊ะ 
พักกลางวัน  
 สอบภาคทฤษฏี 
แข่งขันภาคปฏิบัติ 

 
  
 
  
  
1 ชั่วโมง   
3 ชั่วโมง  

เทคนิค
พ้ืนฐาน 
วท.สตูล 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 ธ.ค 61 08.00 -08.30   
  
08.30 -09.00  
9.00 -12.00 น.   
12.00 –13.00  
13.00 –16.00  

คณะกรรมการ ครูที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วม แข่งขัน
รายงาน 
พิธีเปิดการแข่งขัน    
แข่งขันภาคปฏิบัติ  
พักกลางวัน 
แข่งขันภาคปฏิบัติ  
 

  
  
   
3 ชั่วโมง  
 
3 ชั่วโมง 

13 ธ.ค 61  
  
  
  
  
  
 
14 ธ.ค 61 

08.00 -09.00  
  
09.00 -12.00  
12.00 -13.00  
13.00 -16.00  
16.00 
 
9.00 -12.00 

คณะกรรมการ ครูที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วม แข่งขัน
รายงานตัว 
แข่งขันภาคปฏิบัติ   
พักกลางวัน  
ตรวจชิ้นงาน  
ประกาศผลการแข่งขัน 
 
รับโล่รางวัลเวทีกลาง  

  
 
3 ชั่วโมง   
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ชื่อชิ้นงานอุปกรณ์บีบอัดเอนกประสงค์ (Multi – purpose compression device)  

 

 สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดการแข่งขันเตรียม  
         1.  เหล็ก st37 ขนาด 65 x55x19 มม. (ชิ้นงานหมายเลข 1)     จ านวน 1 ชิ้น   
         2.  เหล็ก st37 ขนาด 50 x83x19 มม.  (ชิ้นงานหมายเลข 2)     จ านวน 1 ชิ้น  
 สิ่งท่ีนักเรียนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมมา  

1. แกนเกลียว M10x1.5 มม.(ชิ้นงานหมายเลข 3)               จ านวน 1 ชิ้น  
2. แป้นกด (ชิ้นงานหมายเลข 4)                   จ านวน 1 ชิ้น  
3. แขนหมุน (ชิ้นงานหมายเลข 5)                   จ านวน 1 ชิ้น  
4. หัวล็อคแขนหมุน (ชิ้นงานหมายเลข 6)                 จ านวน 1 ชิ้น  
5. สกรูหัวฝัง M5x0.8x10มม. (ชิ้นงานหมายเลข 7)       จ านวน 1 ชิ้น  
6. สกรูหัวฝัง M6x1x20มม. (ชิ้นงานหมายเลข 8)                 จ านวน 1 ชิ้น  

 หมายเหตุ  
              - แกนเกลียว (ชิ้นงานหมายเลข 3) ให้มาดายเกลียว M10x1.5  ต๊าปเกลียว M5x0.8และ
เจาะร ูเพ่ือสอดแขนหมุน และย้ าหัวแขน ในวันแข่งขัน  

         - งานประกอบไม่เสร็จตามแบบ ไม่มีการตรวจให้คะแนน  
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เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องเตรียมมาในการแข่งขัน  

               1. ตะไบแบนหยาบ 12"               1 อัน  
               2. ตะไบแบนละเอียด 12"               1 อัน  
               3. ตะไบแบนหยาบ 8"       1 อัน  
               4. ตะไบแบนละเอียด 8"       1 อัน  
               5. ตะไบแบนหยาบ 6"       1 อัน  
               6. ตะไบกลมละเอียด 6"       1 อัน  
               7. ตะไบสี่เหลี่ยม 6"          1 อัน  
               8. ตะไบสามเหลี่ยม 6"       1 อัน  
               9. ตะไบชุดเล็กขนาด 6"       1 ชุด/ ไม่เกิน 6 ตัว  
               10.โครงเลื่อย          1 อัน  
               11.ใบเลื่อย            3 ใบ  
               12. ดอกสว่านขนาดต่างๆ ไม่เกิน                    10 ดอก  
               13. สกัด                    1 อัน  
               14. ค้อนหัวกลม          1 อัน  
               15. เหล็กตอกน าศูนย์         1 อัน  
               16. เหล็กตอกร่างแบบ         1 อัน  
               17. เหล็กขีด           1 อัน  
               18. บรรทัดเหล็ก                   1 อัน  
                19. ฉาก             1 อัน  
                20. เกจวัดรัศมี                   1 ชุด  
                21. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 0.02 มม.       1 อัน  
                22. น้ ายาร่างแบบ           1 ขวด  
                23. ดอกต๊าป พร้อมด้าม M10x1.5 มม.      1 ชุด  
                24. ดอกต๊าป พร้อมด้าม M5x0.8 มม.      1 ชุด  
                25. ดอกต๊าป พร้อมด้าม M 6x1 มม.       1 ชุด  
                26. ตัวดาย พร้อมด้าม M10x1.5 มม.                1 ชุด  
                27. แปรงลวดขัดตะไบ           1 อัน  
                28. แปรงขนอ่อน 3"           1 อัน  
                29. แผ่นอะลูมิเนียมรองปากกา         1 คู่ 
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                30. ประแจหกเหลี่ยม No. 4 , No. 5              อย่างละ 1 อัน  
                31. ไขควง (ปรับดอกดาย)        1 อัน  
                32. ผ้าดิบ            2 ผืน  
                33 .เวอร์เนียไฮเกจ          1 ตัว  
                34. แว่นตา Safety          1 อัน  
                35. ไม้รองเจาะ          1 อัน  
                36. ใบวัดมุม           1 อัน  
                37. วงเวียนขาเหล็ก          1 อัน  
                38. ปากกาจับงานเจาะ                                1 ตัว 

  
หมายเหตุ      

1. ห้ามยืมเครื่องมือ, อุปกรณ์กับผู้เข้าร่วมแข่งขันคนอ่ืน  
2. รายการเครื่องมือ 38 รายการ ขาดได้ แต่ห้ามเกิน  
3. ห้ามดัดแปลงเครื่องมือทุกชนิด  
4. ตะไบให้ใช้ได้ทุกยี่ห้อที่มีฟ้นทุกด้าน 

 

 

  
  
  
 



 

  
 

8  สกรูหัวฝัง  M6x1  DIN912  ทพ.-08-2560  1  
7  สกรูหัวฝัง  M5x0.8  DIN912  ทพ.-07-2560  1  
6  หัวล็อคแขนหมุน  Ø10x8  St.37  ทพ.-06-2560  2  
5  แขนหมุน  Ø10x73.5  St.37  ทพ.-05-2560  1  
4  แป้นกด  Ø40x16  St.37  ทพ.-04-2560  1  
3  แกนเกลียว  Ø18x100  St.37  ทพ.-03-2560  1  
2  โครง  40x80x16  St.37  ทพ.-02-2560  1  
1  ฐาน  60x52x18  St.37  ทพ.-01-2560  1  

ชิ้นที่  รายการ  ขนาดวัสดุ  วัสดุ  หมายเลขแบบ  จ านวน  
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   ชื่อชิ้นงานอุปกรณ์บีบอัดเอนกประสงค์ (Multi – purpose compression device) 
 

                         
 
 
  

1  ฐาน 60x52x18  St.37  ทพ.-01-2560  1  

ชิ้นที่  รายการ  ขนาดวัสดุ  วัสดุ  หมายเลขแบบ  จ านวน  
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ชื่อชิ้นงานอุปกรณ์บีบอัดเอนกประสงค์ (Multi – purpose compression device) 

 

                  
 
 
 
  

1            ฐาน  60x52x18  St.37  ทพ.-01-2560  1  

ชิ้นที่  รายการ  ขนาดวัสดุ  วัสดุ  หมายเลขแบบ  จ านวน  
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ชื่อชิ้นงานอุปกรณ์บีบอัดเอนกประสงค์ (Multi – purpose compression device) 

 
                  

                  
 
 
  

2            โครง  40x80x16  St.37  ทพ.-02-2560  1  

ชิ้นที่  รายการ  ขนาดวัสดุ  วัสดุ  หมายเลขแบบ  จ านวน  
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        ชื่อชิ้นงานอุปกรณ์บีบอัดเอนกประสงค์ (Multi – purpose compression device)  
          

                  
 
 
  

2           โครง  40x80x16  St.37  ทพ.-02-2560  1  

ชิ้นที่  รายการ  ขนาดวัสดุ  วัสดุ  หมายเลขแบบ  จ านวน  
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        ชื่อชิ้นงานอุปกรณ์บีบอัดเอนกประสงค์ (Multi – purpose compression device)  
          
                  

                  
 
 
 
 
 
  

3          แกนเกลียว  Ø18x100        St.37  ทพ.-03-2560  1  

ชิ้นที่  รายการ  ขนาดวัสดุ  วัสดุ  หมายเลขแบบ  จ านวน  
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        ชื่อชิ้นงานอุปกรณ์บีบอัดเอนกประสงค์ (Multi – purpose compression device)  
          
                  

                                  
 
 

4    แป้นกด      Ø40x16  St.37  ทพ.-04-2560  1  

ชิ้นที่  รายการ  ขนาดวัสดุ  วัสดุ  หมายเลขแบบ  จ านวน  
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        ชื่อชิ้นงานอุปกรณ์บีบอัดเอนกประสงค์ (Multi – purpose compression device)  

                            
                  
                                  

6  หัวล็อคแขนหมุน  Ø10x8  St.37  ทพ.-06-2560  1  

5  แขนหมุน  Ø10x73.5  St.37  ทพ.-05-2560  1  

ชิ้นที่  รายการ  ขนาดวัสดุ  วัสดุ  หมายเลขแบบ  จ านวน  
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        ชื่อชิ้นงานอุปกรณ์บีบอัดเอนกประสงค์ (Multi – purpose compression device)  
                            

                                 
 
 
                                  

8  สกรูหัวฝัง  M6x1  DIN912  ทพ.-08-2560  1  
7  สกรูหัวฝัง  M5x0.8  DIN912  ทพ.-07-2560  1  

ชิ้นที่  รายการ  ขนาดวัสดุ  
  

วัสดุ   หมายเลขแบบ  
  

จ านวน  
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         1. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์  

        2. วิธีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง  

        3. การบ ารุงรักษาใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์    
 การใช้เครื่องเจาะและการใช้ดอกสว่าน  
        1. ใช้ความเร็วรอบที่ไม่ถูกต้อง  

        2. ไม่มีการหล่อเย็นขณะเจาะชิ้นงาน  

        3. การจัดยึดชิ้นงานในการเจาะไม่ถูกต้อง  

        4. ไม่ตอกน าศูนย์ก่อนเจาะชิ้นงาน  
        5. ไม่มีการเจาะตามล าดับตามขนาดของดอกสว่าน  

        6. ปฎิบัติงานเจาะโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัย  
        7. อ่ืนๆ  
การใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจ  
        1. ก่อนใช้และหลังการใช้งาน จะต้องอยู่ในต าแหน่งศูนย์  
        2. ปากขีดของเวอร์เนียร์ไฮเกจจะต้องท ามุมเอียงขณะขีดชิ้นงาน  

        3. ห้ามน าชิ้นงานเลื่อนขีดกับปากขีดของเวอร์เนียร์ไฮเกจ  

        4. การจับเวอร์เนียร์ไฮเกจให้จับที่ฐาน  

        5. ให้ขูดผิวดิบก่อนการร่างแบบ  
        6. ห้ามยกเวอร์เนียร์ไฮเกจข้ึนจากแท่นระดับขณะปรับสเกลวัดขนาด  

        7. อ่ืนๆ     
การใช้เครื่องมือท าเกลียว  

        1. ใช้ดอกต๊าป (TAP) ไม่ถูกต้องตามล าดับ  
        2. การตัดเกลียวที่ไม่มีการหมุนย้อนกลับ  

        3. ไม่หยอดน้ ามันหล่อลื่นขณะตัดเกลียว  
        4. อ่ืนๆ    
การใช้เลื่อยมือ  

 1. ใช้ความเร็วในการเลื่อยไม่เหมาะสม  

 2. ยึดใบเลื่อยคมตัดกลับทาง  

        3. จับชิ้นงานสูงหรือห่างจากขอบของปากกามากเกินไป  
        4. อื่น 
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 การใช้ฉาก,บรรทัดเส้นผม  
        1. ห้ามตรวจสอบชิ้นงานขณะที่ชิ้นงานจับอยู่ที่ปากของปากกา  

        2. ห้ามเคาะฉากในขณะที่ท าการตรวจสอบชิ้นงาน  
        3. ห้ามลากฉาก ไป-มาบนชิ้นงาน  
        4. อ่ืนๆ    
การใช้เครื่องมือทั่วไป (สกัด,เหล็กขีด,ค้อน,เหล็กตอกน าศูนย์ ฯลฯ)  
         1. การใช้เครื่องมือผิดประเภท (ให้คณะกรรมการระบุพฤติกรรมที่ทาผิดในช่องตัดคะแนน )  
         2. อ่ืนๆ    
การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  
        1. ห้ามใช้ปากกาวัดของเวอร์เนียร์ขีดกับชิ้นงาน  

        2. หา้มใช้เวอร์เนียร์ แทนบรรทัดเหล็กในการร่างแบบ  

        3. อ่ืนๆ  

การใช้ตะไบ  
        1. เลือกใช้ตะไบไม่ถูกต้องกับลักษณะงาน  

        2. เคาะตะไบบนปากกาหรือโต๊ะท างาน  
        3. ใช้แปรงท าความสะอาดตะไบไม่ถูกวิธี  

        4. อ่ืนๆ  

ความปลอดภัย การเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์  

        1. ห้ามวางเครื่องมือและชิ้นงานยื่นล้ าออกจากขอบพื้นโต๊ะ  

        2. ห้ามน าเครื่องมือใส่กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง  

        3. จัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นระเบียบ  

        4. อ่ืนๆ  
อุปกรณ์ช ารุดหรือเสียหาย เช่น  

        1. ใบเลื่อยหัก  ตัด 5 คะแนน  ต่อ 1 ใบ  
        2. ดอกต๊าปเกลียวหัก  ตัด 5 คะแนน ต่อ 1 ดอก  
        3. เครื่องมือหรือชิ้นงานตกลงบนพื้น(ยกเว้นแผ่นรองปากจับ) ตัดครั้งละ 5 คะแนน  
        4. ดอกสว่านหัก   ตัด 5 คะแนน ต่อ 1 ดอก  
หมายเหตุ  หมวดทักษะการใช้เครื่องมือและท างานผิดขั้นตอน  ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ถูกตัดคะแนน จะได้คะแนนเต็ม 
100 คะแนน  ผู้เข้าแข่งขันที่ถูกตัดคะแนนครบ 100 คะแนน แล้วจะไม่ถูกตัดอีก  

              ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตาม กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบประเมินผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

                                    สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน สาขางานฝึกฝีมือ 

ภาคทฤษฎี  40ข้อ  ( 20 คะแนน)  
 

ล าดับที่  ชื่อผู้เข้าแข่งขัน  สถานศึกษา  คะแนนที่ได้  
        
        

        
        
        
        

  
  

ลงชื่อ.................................กรรมการ                                                 
(..................................................)  

      
    

ลงชื่อ.................................กรรมการ                                                 
(..................................................)  

  
ลงชื่อ.................................กรรมการ                                                 
(..................................................)  
  
  
  

                   
 

 

 

 

 

 

เกณฑ์กติกาการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  

ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2561    

  
  
  
  



 

ใบประเมินผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

                                    สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน สาขางานฝึกฝีมือ 
 

 

หมวดการแต่งกาย (  20 คะแนน)  
  

 วัน/
เดือน/ปี  

รายการคะแนนที่ถูกตัด (อย่างละ 1 คะแนน)    
คะแนน  

  
บันทึกสาเหตุ  ผม  เสื้อ  กางเกง  ถุงเท้า 

รองเท้า  
นาฬิกา, 

แหวน,อื่นๆ  
                
                
                
                

คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได้  
20    

  
ลงชื่อ.................................กรรมการ                                                 
(..................................................)  

          
ลงชื่อ.................................กรรมการ                                                 
(..................................................)  

                      ลงชื่อ.................................กรรมการ  
                  (...................................................)  

  
 
  
  

                   
 

 

 

เกณฑ์กติกาการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  

ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2561    

  
  
  
  



ใบประเมินผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

                                    สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน สาขางานฝึกฝีมือ 

 
 

หมวดมารยาทและควบคุมอารมณ์ขณะปฏิบัติงาน  (20 คะแนน)  

 

 วัน/
เดือน/ปี  

 รายการคะแนนที่ถูกตัด (อย่างละ 1 คะแนน)   คะแนน 
ที่ได้  

บันทึกสาเหตุ  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                          
                          
                          
                          
                          

  
คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได้  

20    
   
ลงชื่อ.................................กรรมการ                                                 

 (..................................................)  
          

ลงชื่อ.................................กรรมการ                                                 
  (..................................................)  

                       
                                                         ลงชื่อ.................................กรรมการ    
                                                           (..................................................)  

  
 

    
  

 
  
  

                   
 

 

เกณฑ์กติกาการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  

ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2561    

  
  
  
  



ใบประเมินผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

                                    สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน สาขางานฝึกฝีมือ 

 
หมวดทักษะการใช้เครื่องมือและการท างานผิดขั้นตอน ( 100 คะแนน) 
 

รายการ รายการคะแนนที่ถูกตัดตามที่ก าหนด 
 

1      2     3     4     5     6      7    8     9      

คะแนน
ที่ได้ 

บันทึก 

1. การใช้เครื่องเจาะ    
2. การใช้เวอร์เนียไฮเกจ    
3. การใช้เครื่องมือท าเกลียว    
4. การใช้เลื่อยมือ    
5. การใช้ฉาก    
6. การใช่เครื่องมือทั่วไป    
7. การใช้เวอร์เนียคาร์ลิป 
    เปอร์ 

   

8. การใช้ตะไบ    
9. ความปลอดภัย    
10. อุปกรณ์ช ารูด สูญหาย    
    

รวมคะแนน    

 
   ลงชื่อ…………………………………………กรรมการ               ลงชื่อ…………………………………………กรรมการ 
      (………………………………………………….)                         (……………………………………………………) 
 
                                       ลงชื่อ………………………………………………กรรมการ 
                                           (…………………………………………………..) 
                   

 

 

เกณฑ์กติกาการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  

ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2561    

  
  
  
  



ใบตรวจงานและประเมินผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
งานฝึกฝีมือ ระดับภาค  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ชื่อชิ้นงาน   ฐาน (1) 

ที ่ จุดให้คะแนน  งานที่วัดได้  พิกัดขนาด  คะแนน  ตัวคูณ  คะแนนรวม  ผู้ตรวจ  

๑  ความกว้างของฐาน 

๕๒มม.  

(A)  

  ๕๑.๙-๕๒.๑  ๑๐  ๒      

๕๑.๘-๕๒.๒  ๗  

๕๑.๗-๕๒.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  

๒  ความกว้างของฐาน 

๕๒มม.  

(B)  

  ๕๑.๙-๕๒.๑  ๑๐  ๒      

๕๑.๘-๕๒.๒  ๗  

๕๑.๗-๕๒.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  

๓  ความกว้างของฐาน 

๕๒มม.   

(C)  

  ๕๑.๙-๕๒.๑  ๑๐  ๒      

๕๑.๘-๕๒.๒  ๗  

๕๑.๗-๕๒.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  

๔  ความยาวของฐาน 

๖๐มม.   

(D)  

  ๕๙.๙-๖๐.๑  ๑๐  ๓      

๕๙.๘-๖๐.๒  ๗  

๕๙.๗-๖๐.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  

๕  ความกว้างร่อง 
๑๖มม.   

(E)  

  ๑๕.๙-๑๖.๑  ๑๐  ๒      

๑๕.๘-๑๖.๒  ๗  

๑๕.๗-๑๖.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  
 

 
 

 
 

 

เกณฑ์กติกาการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  

ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2561    

  
  
  
  



ใบตรวจงานและประเมินผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
งานฝึกฝีมือ ระดับภาค  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ชื่อชิ้นงาน   ฐาน (1) 

ที ่ จุดให้คะแนน  งานที่วัดได้  พิกัดขนาด  คะแนน  ตัวคูณ  คะแนนรวม  ผู้ตรวจ  

๖  ความลึกของร่อง 

๑๐มม.   

(F)  

  ๙.๙-๑๐.๑  ๑๐  ๒      

๙.๘-๑๐.๒  ๗  

๙.๗-๑๐.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  

๗  ความหนาฐานวัด 

จากร่อง  

๑๔มม.   

(G)  

  ๑๓.๙-๑๔.๑  ๑๐  ๒      

๑๓.๘-๑๔.๒  ๗  

๑๓.๗-๑๔.๓  ๕  

ไม่ได ้ ๐  

๘  ความหนาฐาน 

๑๘ มม.  

(H)  

  ๑๗.๙-๑๘.๑  ๑๐  ๒      

๑๗.๘-๑๘.๒  ๗  

๑๗.๗-๑๘.๓  ๕  

ไม่ได ้ ๐  

๙  ความกว้างร่อง 
ด้านล่าง  

๒๔มม.  

(I)  

  ๒๓.๙-๒๔.๑  ๑๐  ๒      

๒๓.๘-๒๔.๒  ๗  

๒๓.๗-๒๔.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  

 

 
 

 
 

 

เกณฑ์กติกาการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  

ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2561   

  
  
  
  



 

 

ใบตรวจงานและประเมินผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
งานฝึกฝีมือ ระดับภาค  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

 
 

 ชื่อชิ้นงาน   ฐาน (1)  

ที ่ จุดให้คะแนน  งานที่วัดได้  พิกัดขนาด  คะแนน  ตัวคูณ  คะแนนรวม  ผู้ตรวจ  

๑๐  ฉากแต่ละด้าน    ได้ฉากทุกด้าน ๑๐    

  

  

๒  

    

ได้ ๗ ด้านขึ้นไป    ๗  

ได้ ๕ ด้านขึ้นไป  ๕  

น้อยกว่า๕ ด้าน ๓  

ไม่ได้ฉากเลย ๐  

๑๑  ผิวเรียบได้ 
ระดับ  

  ผิวเรียบทุกด้าน  ๑๐    

  

๒  

    

ได้ ๗ ด้านขึ้นไป  ๗  

ได้ ๕ ด้านขึ้นไป  ๕  

น้อยกว่า ๕ ด้าน  ๓  

ไม่ได้เลย  ๐  

๑๒  ความประณีต 
ของช้ินงาน  

  ลบครีบทุกจุด  ๑๐    

  

๒  

    

ลบครีบบ้าง  ๕  

ไม่ลบครีบเลย  ๐  
    รวม    คะแนน  

  

 
ผลคะแนนรวม  ๒๕๐คะแนน  

  

  

 

 

เกณฑ์กติกาการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  

ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2561   

  
  
  
  



ใบตรวจงานและประเมินผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
งานฝึกฝีมือ ระดับภาค  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ชื่อชิ้นงาน   โครง (2) 

ที ่ จุดให้คะแนน  งานที่ 
วัดได้  

พิกัดขนาด  คะแนน  ตัวคูณ  คะแนนรวม  ผู้ตรวจ  

๑  ความยาวของล าตัว 

๔๐มม.  

(A)  

  ๓๙.๙-๔๐.๑  ๑๐  ๒      

๓๙.๘-๔๐.๒  ๗  

๓๙.๗-๔๐.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  

๒  ความสูง 

๘๐มม.  

(B)  

  ๗๙.๙-๘๐.๑  ๑๐  ๒      

๗๙.๘-๘๐.๒  ๗  

๗๙.๗-๘๐.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  

๓  ความกว้าง 

๑๖มม.   

(C)  

  ๑๕.๙-๑๖.๑  ๑๐  ๒      

๑๕.๘-๑๖.๒  ๗  

๑๕.๗-๑๖.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  

๔  ความหนา 

๑๐มม.   

(D)  

  ๙.๙-๑๐.๑  ๑๐  ๒      

๙.๘-๑๐.๒  ๗  

๙.๗-๑๐.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  

๕  ความหนาปลายโครง 
๑๖มม.   

(E)  

  ๑๕.๙-๑๖.๑  ๑๐  ๒      

๑๕.๘-๑๖.๒  ๗  

๑๕.๗-๑๖.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  

๖  ความหนาหักมุม 

ของโครง 

๑๖มม.  
(F ) 

  ๑๕.๙-๑๖.๑  ๑๐  ๒      

๑๕.๘-๑๖.๒  ๗  
๑๕.๗-๑๖.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  
 

 
 

 
 

 

เกณฑ์กติกาการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  

ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2561    

  
  
  
  



ใบตรวจงานและประเมินผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
งานฝึกฝีมือ ระดับภาค  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ชื่อชิ้นงาน   โครง (2) 

ที ่ จุดให้คะแนน  งานที่วัดได้  พิกัดขนาด  คะแนน  ตัวคูณ  คะแนนรวม  ผู้ตรวจ  

๗  ความหนาหักมุม 

ส่วนลดโครงซ้าย 

๑๐ มม.   
(G1) 

  ๙.๙-๑๐.๑  ๑๐  ๒      

๙.๘-๑๐.๒  ๗  
๙.๗-๑๐.๓  ๕  

ไม่ได ้ ๐  
๘  ความหนาหักมุม 

ส่วนลดโครงขวา  
๑๐มม.   

(G2) 

  ๙.๙-๑๐.๑  ๑๐  ๒      

๙.๘-๑๐.๒  ๗  

๙.๗-๑๐.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  

๙  ความหนาสันหักมุม  

๑๐มม.  
(H) 

  ๙.๙-๑๐.๑  ๑๐  ๓      

๙.๘-๑๐.๒  ๗  

๙.๗-๑๐.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  

๑๐  ความลึกบ่าฉาก 

ซ้าย  

๓มม.  

(I1)  

  ๒.๙-๓.๑  ๑๐  ๑      

๒.๘-๓.๒  ๗  

๒.๗-๓.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  

๑๑  ความลึกบ่าฉาก 
ขวา  

๓ มม.  

 (I2)  

  ๒.๙-๓.๑  ๑๐  ๒      

๒.๘-๓.๒  ๗  

๒.๗-๓.๓  ๕  

ไม่ได้  ๐  
๑๒  ความสูง  

 ๖๔ มม.   

 (J)  

  ๖๓.๙-๖๔.๑  ๑๐  ๒      
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ใบตรวจงานและประเมินผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
งานฝึกฝีมือ ระดับภาค  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ชื่อชิ้นงาน   โครง (2) 

ที ่ จุดให้คะแนน  งานที่วัดได้  พิกัดขนาด  คะแนน  ตัวคูณ  คะแนนรวม  ผู้ตรวจ  

๑๓  หักมุมโครง  

๑๓๕ องศา  

 (K)  

  ด ี ๑๐  ๑      

พอใช้  ๕  

ไม่ได ้ ๐  

๑๔  รัศมีโค้ง  

R ๘  

 (L)  

  ด ี ๑๐  ๑      

พอใช้  ๕  

ไม่ได้  ๐  

๑๕  ฉากระดับผิวโค้ง 
รัศมี  R ๘  

 (M)  

  ด ี ๑๐  ๑      

พอใช้  ๕  

ไม่ได ้ ๐  

๑๖  ความได้ศูนย์ของรู 
เกลียว  

(N)  

  ได ้

พอใช้ 

ไม่ได้            

๑๐  

๕ 

o 

๑      
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งานฝึกฝีมือ ระดับภาค  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ชื่อชิ้นงาน   โครง (2) 
 
 
 
 

ที ่ จุดให้คะแนน  งานที่ 
วัดได้  

พิกดัขนาด  คะแนน  ตัวคูณ  คะแนน รวม  ผู้ตรวจ  

๑๗  ฉากแต่ละด้าน     ได้ฉากทุกด้าน  ๑๐    

  

๒  

    

ได้ ๗ ด้านขึ้นไป  ๗  
ได้ ๕ ด้านขึ้นไป  ๕  
ได้น้อยกว่า ๕ ด้าน ๓  
ไม่ได้เลย ๐  

๑๘  ผิวเรียบได้ 
ระดับ  

  ผิวเรียบทุกด้าน  ๑๐    

  

๒  

    

ได้ ๗ ด้านขึ้นไป  ๗  
ได้ ๕ ด้านขึ้นไป  ๕  
น้อยกว่า ๕ ด้าน  ๓  
ไม่ได้เลย  ๐  

๑๙  ความประณีต 
ของช้ินงาน  

  ลบครีบทุกจุด  ๑๐    

๒  

    

ลบครีบบ้าง  ๕  
ไม่ลบครีบเลย  ๐  

    รว ม    คะแนน  

  

ผลคะแนนรวม  ๓๔๐ คะแนน  
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งานฝึกฝีมือ ระดับภาค  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ชื่อชิ้นงาน   งานประกอบ 
  

ที ่ จุดให้คะแนน  งานที่วัดได้  พิกัดขนาด  คะแนน  ตัวคูณ  คะแนน รวม  ผู้ตรวจ  

  

๑  

ประกอบได้ถูกต้อง 
ตามแบบครบทุกช้ิน 
สมบูรณ ์ 

  ด ี ๑๐    

๒  

    

พอใช้  ๕  

ไม่ได ้ ๐  

  

๒  

ความสวยงาม 
เรียบร้อยปลอดภัย 
ในการใช้งาน  

  ด ี ๑๐    

๒  

    

พอใช้  ๕  

ไม่ได ้ ๐  

๓  เกลียวหมุนได้คล่อง 
ตลอดความยาว 

เกลียว  

  ด ี ๑๐   
๒  

    

พอใช้  ๕  

ไม่ได ้ ๐  

 ผลคะแนนรวม  ๖๐ คะแนน      
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 ชื่อชิ้นงาน   แกนเกลียว 
  

ที ่ จุดให้คะแนน  งานที่วัดได้  พิกัดขนาด  คะแนน  ตัวคูณ  คะแนน 
รวม  

ผู้ตรวจ  

  

๑  

ความสมบูรณ ์

เกลียว  

(A)  

  ด ี ๑๐    

๒  

    

พอใช้  ๕  

ไม่ได ้ ๐  

  

๒  

ความได้ศูนย์ของ 

รูเจาะใส่แขนหมุน  

(B)  

  ด ี ๑๐    

๑  

    

พอใช้  ๕  

ไม่ได ้ ๐  

 ผลคะแนนรวม  ๓๐ คะแนน 
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ใบตรวจงานและประเมินผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
งานฝึกฝีมือ ระดับภาค  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ชื่อชิ้นงาน   แขนหมุน 
  

ที ่ จุดให้คะแนน  งานที่วัดได้  พิกัดขนาด  คะแนน  ตัวคูณ  คะแนนรวม  ผู้ตรวจ  

  

๑  

จุดย้ าแขนหมุน แน่น
ลบคม 

สวยงาม   

  

  ด ี ๑๐    

๑  

    

พอใช้  ๕  

ไม่ได ้ ๐  

 ผลคะแนนรวม  ๑๐ คะแนน  
  

 
  

 

 
 

 
 

 

 

เกณฑ์กติกาการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  

ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2561    

  
  
  
  


