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ก าหนดการแข่งขันทักษะงานไม้ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

หมายเหตุ 

เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ระยะเวลา 2 วัน (รวมเวลา 14 ชั่วโมง)  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง  เวลา 12.00 – 13.00 น. 
(เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับการท างาน) 

..................................................... 

วันที่ เวลา รายละเอียด 

วันพุธ

5 มกราคม 2565 

13.00 – 15.00 น. 

15.00 – 17.00 น. 

- ลงทะเบียน 
  จับฉลากเลือกพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน  
- ประชุมคณะกรรมการ ชี้แจงกติกาการแข่งขันให้ผู้ควบคุมทีมและ 
  ผู้เข้าแข่งขันทราบ ถามตอบข้อสงสัย  ตรวจเครื่องมือ ตรวจวัสด ุ

วันพฤหัสบดี

6 มกราคม 2565 

07.30 – 08.00 น. 
08.00 – 12.00 น. 
10.00 – 10.30 น. 

12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 17.30 น. 

- ชี้แจงรายละเอียดตรวจเครื่องแต่งกาย  เตรียมความพร้อม 
- แข่งขันทักษะงานไม้  (เช้า 4 ชม.) 
- พิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานไม้ 
   (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 
- รับประทานอาหารกลางวัน 
- แข่งขันทักษะงานไม้  (บ่าย 3 ชม.) 

07.30 – 08.00 น. 
08.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 17.00 น. 
17.00 – 18.00 น. 

- ชี้แจงรายละเอียดตรวจเครื่องแต่งกาย เตรียมความพร้อม 
- แข่งขันทักษะงานไม้ (เช้า 4 ชม.) 
- รับประทานอาหารกลางวัน 
- แข่งขันทักษะงานไม้ (บ่าย 3 ชม.) 
- ลงเวลา ลงชื่อ  ส่งชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

วันเสาร

8 มกราคม 2565 

09.00 – 11.00 น. 
11.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 15.00 น. 

- คณะกรรมการตรวจให้คะแนนชิ้นงาน 
- พิธีปิด ประกาศผล มอบรางวัล และของที่ระลึก 
- รับประทานอาหารกลางวัน 
- เก็บชิ้นงาน ท าความสะอาดพ้ืนที่การแข่งขัน 

วันอาทิตย

9 มกราคม 2565 
09.30 – 10.30 น. - พิธีปิดของส่วนกลาง  

  เสร็จพิธี เดินทางกลับภูมิล าเนา 

วันศุกร

7 มกราคม 2565
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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน
1.1 เพื่อเป็นการสง่เสรมิทักษะงานไม้ก่อสร้างและทักษะงานไมเ้ครื่องเรือน ให้แก่นกัเรียน นักศึกษา
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ

งานจริง 
1.3 เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียนและสามารถประยกุต์ใช้ใน

การประกอบอาชีพได ้
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของผูเ้รียนอาชีวศึกษา ให้ก้าวสู่ระดบัสากล 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน
2.1 คุณสมบัติทั่วไป

1) ระดับจงัหวัด ผ่านการแข่งขัน และได้รบัรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา
2) ระดับภาค ผ่านการแข่งขัน และไดร้ับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
3) ระดับชาติ ผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับภาค
4) เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจำบริษัท)

ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียน
ในหลักสูตร ตามคุณสมบัติเฉพาะ   ยกเว้น นักเรียน  นักศึกษา ทวิศึกษาและกลุ่มเทียบโอน
ประสบการณ์ฯ

5) เป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดบัสถานศึกษา
6) ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรม์ที่กำหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
1) เป็นนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,

 สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 
2) ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้เข้าแข่งขัน 2 คน และสำรอง 1 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน
3) ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  
ทักษะงานไม้   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
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3. รายละเอียดของการแข่งขัน
3.1 สมรรถนะรายวิชา

1. อ่านแบบ และการขยายแบบเครื่องเรือน

2. ใช้เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือไฟฟ้า และเครื่องจักรกลงานไม้
3. สร้าง และประกอบช้ินส่วนผลิตภัณฑ์งานไม้
4. งานสีตกแต่งผิวงานไม้เครื่องเรือน

 3.2  งานที่กำหนด 
 จากโจทย์ (ซึง่กำหนดโดยคณะอนกุรรมการจากส่วนกลาง) ผู้เข้าแข่งขันต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้เข้าแข่งขันรับฟังคำช้ีแจงจากคณะกรรมการ  หากมีข้อสงสัยให้สอบถามกรรมการก่อนเริ่มลงมือ

ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. หากผูเ้ข้าแข่งขันไม่รายงานตัวตามที่กำหนดการ ผู้ช้ีแจงกตกิาแข่งขัน จับฉลากเลือกโตะ๊ปฏิบัติ

การแข่งขัน ทดลองใช้ (เครือ่งมอืไฟฟ้า) คณะกรรมการจะตัดสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน
3. ให้ผู้แข่งขันดำเนินการแข่งขันในพื้นที่ทีจ่ัดเตรียมไว้เท่านั้น และห้ามนำลังเครื่องมือเข้าในพื้นที่ปฏิบัตงิาน
4. ห้ามผู้แข่งขันเตรียมช้ินส่วนไม้ สำรอง ที่มีขนาดใกล้เคียงกับช้ินส่วนไม้ที่ใช้ในการแข่งขันมาเพื่อสบัเปลี่ยน
5. ห้ามปรึกษาหารือกบับุคคลอื่น ผู้ควบคุมทีม  ในระหว่างการแข่งขัน ยกเว้นสอบถามกรรมการควบคุม

(หากกรรมการพบเห็นให้ตักเตือน ก่อน 1 ครัง้ หากยังมกีารกระทำอีกให้ยุติการแข่งขัน)
6. แบบการแข่งขันอาจปรับเปลี่ยนได้ตามมติของคณะกรรมการ และความพร้อมของรายการวัสดุ

และอุปกรณ์
7. เมื่อผูเ้ข้าแข่งขันทำการแข่งขันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

(ยกเว้นเมื่อเกิดอบุัติเหตุ หรือป่วยกะทันหัน  ให้ใช้ผู้เข้าแข่งขันตัวสำรองที่เตรียมมาเข้าแข่งขันแทน )
8. ให้ทีมผูเขาแขงขันจัดเตรียมไมที่ใชในการแขงขันมาเอง โดยใชวัสดุไมพาราบอรดและใหตัดเผื่อจาก

ความกวางและความยาวเดิมจากแบบ 5 มิลลิเมตร เชน ขนาดเดิม 20X60X600 เปน 20X65X605

9. ผูเ้ข้าแข่งขันสามารถปรับแต่งเครื่องมือ/เครื่องมอืไฟฟ้าได้ตลอดการแข่งขัน ต้องคำนงึถึงความปลอดภัย
10. ข้ันตอนการทำงาน การใช้เครื่องมือ เครื่องมือไฟฟ้า ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง
11. คณะกรรมการ จะเริ่มตรวจให้คะแนนต้ังแตเ่ริ่มแข่งขัน ก่อนประกอบช้ินงานระหว่างปฏิบัติงาน และ

หลังประกอบช้ินงาน
12. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องทำช้ินงานไม้ ให้แล้วเสรจ็ตามรปูแบบในระยะเวลาทีก่ำหนด 14  ช่ัวโมง

หากเกินเวลาที่กำหนด กรรมการจะตัดคะแนนนาทีละ 3 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด ทั้งนี้
ไม่เกิน 30 นาที
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13. ช้ินงานได้ออกแบบข้ึน โดยการประเมินทักษะความสามารถทั่วไปของช่างไม้เครื่องเรือน และ
ช่างก่อสร้าง ซึ่งจะต้องมีทกัษะต่าง ๆ ได้แก่ วางแผนการทำงาน การใช้เครื่องมือช่างไม้ เครื่องมือ
ไฟฟ้า การประกอบช้ินงาน งานสีและตกแต่งผวิ

14. รายละเอียดช้ินงาน (ตามแบบทีผู่้จัดการแข่งขันกำหนด)
1) วัสดุ ประกอบด้วย  ไม้พาราบอร์ด
2) ประกอบโดยวิธี ผ่าเดือย  เข้าเดือยในตัว อัดกาว  ยึดตะปูเกลียว

15. ข้อแนะนำสำหรับผู้แข่งขัน
1) ผู้เข้าแข่งขัน สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องมืองานไม้ และเครือ่งมอืไฟฟ้า ตามความเหมาะสมในการ

ทำช้ินงาน
2) การใช้เครื่องมือไฟฟ้า ต้องปฏิบัติให้ถูกตอ้งตามคำอธิบายของคณะกรรมการ
3) ไม่อนุญาตให้นำแบบ (specific  template) อุปกรณ์ หรือเครื่องมือประดิษฐ์ (devices) เอง

และการสร้างอุปกรณ์ช่วย (Jigs) เข้าไปใช้ในการแข่งขัน (หรือตามที่คณะกรรมการอนุญาต)
4) ห้ามใช้กาวร้อน ในการประกอบช้ินงาน  ให้ใช้กาวที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่าน้ัน
5) ก่อนอัดกาวช้ินงาน ผู้เข้าแข่งขันต้องแจ้งกรรมการมาตรวจสอบ ความคับแน่นของเดือยตามแบบ
6) หลังประกอบช้ินงานเสรจ็ใหผู้้เข้าแข่งขันขัดผิวช้ินงาน เพื่อตรวจให้คะแนน

16. การใช้เครื่องมือในการแข่งขัน
1) ผู้เข้าแข่งขันรับฟังการใช้เครื่องมือ เครื่องมือไฟฟ้า  จากคณะกรรมการ หากมีข้อสงสัย

ให้สอบถามคณะกรรมการก่อนลงมือปฏิบัติงาน และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2) อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เครื่องมือ และเครื่องมือไฟฟ้าในการทำช้ินงาน ห้ามสร้าง (Jigs) ก่อน

การแข่งขัน
3) หากการใช้เครื่องมือไฟฟ้ามปีัญหาขัดข้องให้แจ้งกรรมการ ห้ามแก้ไขด้วยตัวเอง

17. เครื่องมอืไฟฟ้า
1) ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมเครื่องมือไฟฟ้า (Power Tools) ให้พร้อมสำหรบัการแข่งขัน

ทีมละ 1 ชุด ประกอบด้วย
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ลำดับ รายการ คุณลักษณะ จำนวน หน่วยนับ หมาย
เหต ุ

1 กบไฟฟ้า ขนาด 3 – 5 นิ้ว เครื่อง 1 
2 สว่านไฟฟ้า ขนาดจับดอกไมเ่กิน 15 มิล เครื่อง 1 
3 เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสั่นขนาดฐานรอง 92 x 182 

มิลลิเมตร 
เครื่อง 1 

4 เครื่องเลือ่ยตัดปรับองศา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อยไมเ่กิน 
10 นิ้ว ไม่มีแขน สไลท์ใบเลื่อย  

เครื่อง 1 ไม่มี 
แท่นโต๊ะ 

5 เครื่องทิมเมอร์  ขนาดจับดอก ¼ นิ้ว หรือ 6 มิล เครื่อง 1 
6 เครื่องลอกบัว/เราท์เตอร์ ขนาด ½ นิ้ว หรือ 13 มลิ เครื่อง 1 
7 เครื่องเลือ่ยวงเดือนมือถือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย7¼  นิ้ว เครื่อง 1 
8 เครื่องเลือ่ยฉลุไฟฟ้า/จิ๊ก

ซอว์ 
ใช้งานในองศา ลาดเอียงได้ถึง 45 
องศา 

เครื่อง 1 

9 เครื่องขัดกระดาษทราย
สายพาน/แบบรถถัง 

ขนาดของกระดาษทรายสายพาน 
76 มม. x 533 มม. 

เครื่อง 1 

10 สว่านไขควงไฟฟ้า แบบไรส้ายหรือแบบไฟฟ้า เครื่อง 1 

2) ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมเครือ่งมอื (Hand Tools) ให้พร้อมสำหรบัการแข่งขัน
ทีมละ 1 ชุด ประกอบด้วย

ลำดับ รายการ คุณลักษณะ จำนวน หน่วยนับ หมาย
เหต ุ

1 ตลับเมตร 1 อัน 
2 ฟุตเหล็ก 1 อัน 
3 ฉากงานไม้ ฉากเป็น ฉากองศา ความยาวไม่น้อยกว่า 12  นิ้ว 2 อัน 
4 ขอขีด 2 อัน 
5 ไขควงแฉก ไขควงแบบ 2 อัน 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  
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6 กบผิว 2 ตัว 
7 กบล้าง 2 ตัว 
8 F-Clamp (ขนาด 6 นิ้ว) 6 ตัว 
9 F-Clamp (ขนาด 12 นิ้ว) 6 ตัว 
10 F-Clamp (ขนาด 18 นิ้ว) 6 ตัว 
11 F-Clamp (ขนาด 24 นิ้ว) 6 ตัว 
12 ปลั๊กไฟฟ้า ยาว 3-5 เมตร 2 อัน 
13 แม่แรงอัดไม ้ยาว 1.20 เมตร 2 ตัว 
14 สิ่วปากบาง ขนาด 1 นิ้ว 2 ตัว 
15 สิ่วปากบาง ขนาด 1 ½  นิ้ว 2 ตัว 
16 สิ่วปากบาง ขนาด ½  นิ้ว 2 ตัว 
17 ดอกสว่านเจาะไม้  3 – 10 มิล 

และดอกเจาะลูกบิดประตู  
ดอกสว่านโฮซอร์ เจาะไม ้ 1 ชุด 

18 ดอกทิมเมอร ์ ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด 1 ชุด 
19 ดอกเราท์เตอร์ ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด 1 ชุด 
20 เดือยกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มลิ 

ความยาว 35 มิล 
หรือตามขนาดที่แบบกำหนด 10 ตัว 

21 โต๊ะสำหรับยึดติดตัง้เครือ่งมอืไฟฟ้า ขนาด 750×600×800 ม.ม. 1 ตัว 

3.3 กำหนดการแข่งขัน 
 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ระยะเวลา 2 วัน (รวมเวลา 14 ช่ัวโมง)  พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ช่ัวโมง 
 เวลา 12.00 – 13.00 น. (เวลาอาจปรับเปลี่ยนกำหนดช่วงเวลา ตามความเหมาะสมกับการทำงาน) 

 - วันที่หนึ่งของการแข่งขัน 08.00 – 12.00 น.  และ 13.00 – 16.00 น. รวมเวลา 7 ช่ัวโมง 
        - วันที่สองของการแข่งขัน  08.00 – 12.00 น.  และ 13.00 – 16.00 น. รวมเวลา 7 ช่ัวโมง 

3.4 สิ่งทีผู่้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1) ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมเครื่องมือ / อุปกรณ์มาเองทัง้หมด
2) ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอปุกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
3) ผู้เข้าแข่งขันต้องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน ของวัสดุ ก่อนการแข่งขัน

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
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3.5  เกณฑ์การตัดสินหรือหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์ข้อที ่ รายการ สัดส่วนคะแนน หมายเหต ุ

1 ระยะ ระดบั ฉาก ดิ่ง ช้ินงาน ขนาดมิติ ภายนอก ภายใน 200 
2 ขนาดของวัสดุไม้ความหนา ความกว้าง ความยาว ได้ฉาก ได้ระดับ 200 
3 ขนาด รูเดือย ตัวเดือย รอยต่อ ก่อน – หลงั อัดกาว ความเรยีบ 200 
4 ความถูกต้องตามแบบที่กำหนด การใช้วัสดุอย่างประหยัด การ

จัดการเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  100 
5 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  (การเลือกใช้เครื่องมือเหมาะกับ

งาน  ใช้ขนาดเครื่องมือถูกต้อง  ใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัย การ
วางเครื่องมือเหมาะสมกับการใช้งาน 

200 

6 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (มอีุปกรณ์ป้องกันภัย  ลักษณะ
การทำงานปลอดภัย การแต่งกาย  การได้รบัอันตราย) 100 

คะแนนรวม 1,000 

3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
1. ประธาน 1 คน
2. รองประธาน 1 คน
3. กรรมการ 6 คน (ในกรรมการ 6 คน จะต้องมผีู้เชียวชาญจากภายนอกอย่างน้อย 1 คน)
4. กรรมการและเลขานุการ 1 คน

3.7 คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขันและ
เกณฑ์การตัดสิน 

4. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล
4.1 คะแนน  90     ข้ึนไป   ระดับเหรียญทอง
4.2 คะแนน  80  -  89 ระดับเหรียญเงิน 
4.3 คะแนน  70  -  79 ระดับเหรียญทองแดง 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
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ทักษะงานไม้   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ   ปีการศึกษา 2564 



7 

7

5. เกณฑ์การรับรางวัล
 5.1 ชนะเลิศ คือ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดระดบัเหรียญทอง (1 รางวัล)
5.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ ที่มีคะแนนตั้งแต่ระดับเหรียญเงินข้ึนไป

       (1 รางวัล) 
5.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ที่ ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ที่มีคะแนนตั้งแต่ระดับ 

เหรียญทองแดงข้ึนไป (1 รางวัล) 

6. รางวัลท่ีได้รับ
6.1 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร
6.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รบัเกียรตบิัตร
6.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รบัเกียรตบิัตร
6.4 ผู้ที่เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ข้อ 4 ได้รับเกียรตบิัตรตามระดับเหรียญนั้น ๆ

7.รางวัลท่ีได้รับการสนับสนนุเพ่ิมเติมจากบริษัทผู้สนับสนนุ ( เฉพาะภาคท่ีได้รบัการสนับสนุน )
        7.1 ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ได้รบัรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2  ในระดบัภาค 

ให้นำช้ินงานที่ผ่านการแข่งขันระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานสีระดบัชาติ โดยให้นักศึกษาตัวสำรอง 1 คน
ของทีมที่ได้รับรางวัลดงักล่าว เป็นผูเ้ข้าร่วมการแข่งขัน  

        7.2 วัสดุ อปุกรณ์ เงินรางวัล สำหรบักิจกรรมแข่งขันทักษะงานสีระดบัชาติ บริษัท ทีโอเอ เพ็นท์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด เป็นผู้ใหก้ารสนับสนุน 

 7.3 เกณฑ์ กติกา การแข่งขันและกรรมการเป็นของบริษัท ทีโอเอ เพ็นท์ (ประเทศไทย) เป็นผู้กำหนด 
 7.4 กิจกรรมเสรมิ การแข่งขันทักษะงานสี อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
1. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ทำคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ในข้อ 4  ครูผู้ควบคุม และกรรมการไดร้ับเกียรตบิัตร
2. โล่รางวัลมอบใหส้ถานศึกษา เกียรตบิัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นทีส่ิ้นสุด

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
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รูปแบบแข่งทักษะงานไม้  ชิ้นงานปีการศึกษา 2564 
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รูปแบบแข่งทักษะงานไม้  ชิ้นงานปีการศึกษา 2564 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  
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 (เกณฑ์การประเมินทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ ชิ้นงานโต๊ะเอนกประสงค์  ระดับภาค ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564) หน้า 1 

เกณฑ์การประเมิน ทักษะงานไม้  โต๊ะเอนกประสงค์  ปีการศึกษา 2564 

ที ่ รายละเอียด 
จุดตรวจตาม

แบบ 
(ม.ม.) 

คะแนนที่ได้ / ด้าน 
คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

1 2 3 4 
1 ไม้พื้นโต๊ะ  ขนาดมิติ  เซาะร่อง ไสเพ่   (A1 – A4 = 60 คะแนน) ( 60 ) 

A 1 พ้ืนโต๊ะ ขนาด ด้านกว้าง ซ้าย/ ขวา 500 มิล 10 
A 1 พ้ืนโต๊ะ ขนาด ด้านยาว  หน้า/หลัง 600 มิล 10 
A 2 พ้ืนโต๊ะ ระยะแนวเซาะร่อง ด้านกว้าง 9 x 350 มิล 10 
A 2 พ้ืนโต๊ะ ระยะแนวเซาะร่อง ด้านยาว 9 x 450 มิล 10 
A 3 พ้ืนโต๊ะ การไสเพ่  โดยรอบ 4 ด้าน 10 มิล/28    10 
A 4 พ้ืนโต๊ะ เจาะรูใส่สลัก ระยะตามแบบ Ø8/15=8 จุด 10 

2 ไม้พื้นล่าง  ขนาดมิติ ไส  จับฉาก  เจาะรูสลักเดือย   (E = 30 คะแนน) ( 30 ) 
E พ้ืนล่าง  ขนาด ด้านกว้าง ซ้าย/ขวา 450 มิล 10 
E พ้ืนล่าง  ขนาด ด้านยาว  หน้า/หลัง 510 มิล 10 
E พ้ืนล่าง เจาะรูใส่สลัก ,ระยะตามแบบ Ø8/15=6 จุด 10 

3 ขาโต๊ะ  ขนาดมิติ  ไส เอียงปลายขา  จับฉาก รูเดือย  (B1-B4 = 160 คะแนน) ( 160 ) 
B 1 ขาโต๊ะ  ตรวจ ขนาด ไส ฉาก 20x60x600 10 
B 2 ขาโต๊ะ  ตรวจ ขนาด ไส ฉาก 20x60x600 10
B 3 ขาโต๊ะ  ตรวจ ขนาด ไส ฉาก 20x60x600 10
B 4 ขาโต๊ะ ตรวจ ขนาด ไส ฉาก 20x60x600 10
B 1/1 ตัดปลายขาโต๊ะท ามุมเอียง 30/80 มิล 10 
B 2/1 ตัดปลายขาโต๊ะท ามุมเอียง 30/80 มิล 10 
B 3/1 ตัดปลายขาโต๊ะท ามุมเอียง 30/80 มิล 10 
B 4/1 ตัดปลายขาโต๊ะท ามุมเอียง 30/80 มิล 10 
B 1,2 รูเดือยขาโต๊ะ รับไม้พนังซ้ายบน 2 จุด 10x110x35 10 
B 3,4 รูเดือยขาโต๊ะ รับไม้พนังขวาบน 2 จุด 10x110x35 10 
B 1,2รูเดือยขาโต๊ะ รับไม้พนังหน้าบน 2 จุด 10 x110x15 10 
B 3,4รูเดือยขาโต๊ะ รับไม้พนังหลังบน 2 จุด 10 x110x15 10 
B 1,2รูเดือยขาโต๊ะรับไม้ยันขาซ้ายล่าง2 จุด 10x40x35 10 
B 3,4รูเดือยขาโต๊ะรับไม้ยันขาขวาล่าง 2 จุด 10x40x35 10 
B 1,2รูเดือยขาโต๊ะรับไม้ยันขาหน้าล่าง 2จุด 10x20x15 10 
B 3,4 รูเดือยขาโต๊ะ รับไม้ยันขาหลัง 2 จุด 10x20x15 10 
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ที ่ รายละเอียด 
จุดตรวจ
ตามแบบ 
(ม.ม.) 

คะแนนที่ได้ / ด้าน 
คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

1 2 3 4 
4 พนังรับพื้น ขนาดมิติ  ไสผิว  จับฉาก ขนาดตัวเดือย (C1-C2 = 130 คะแนน) ( 130 ) 

C1 พนังบน ซ้าย 1 ชิ้น ขนาด ไสผิว จับฉาก 20x150x400 10 
C1 พนังบน ขวา 1 ชิ้น ขนาด ไสผิว จับฉาก 20x150x400 10 
C2 พนังบน หน้า 1 ชิ้น ขนาด ไสผิว จับฉาก 20x150x540 10
C2 พนังบน หลัง 1 ชิ้น ขนาด ไสผิว จับฉาก 20x150x540 10
C1/1 พนังบน ซ้าย ขนาด เดือย 2 จุด 10x110x35 10 
C1/2 พนังบน ขวา ขนาดเดือย 2 จุด 10x110x35 10 
C2/2 พนังบน หน้า ขนาดเดือย 2 จุด 10x110x15 10 
C2/2 พนังบน หลัง ขนาดเดือย 2 จุด 10x110x15 10 
C1 รูเดือยพนังบน ส าหรับซี่ไม้ ซ้าย 4 จุด 10x10x15 10 
C1 รูเดือยพนังบน ไม้ผนังตกแต่ง ซ้าย 1 จุด 10x90x15 10 
C1 รูเดือย พนังบน ส าหรับซี่ไม้  ขวา 4 จุด 10x10x15 10 
C1 รูเดือยพนังบน ไม้ผนังตกแต่ง ขวา 1 จุด 10x90x15 10 
C2 พนังบนหน้า-หลัง ตัดโค้งตามแบบ 2 ชิ้น โค้ง ตามแบบ 10 

5 ไม้ยันขา ขนาดมิติ ไส จับฉาก ขนาดตัวเดือย (D1 – D2 = 140 คะแนน) ( 140 ) 
D1 ยันขา ซ้าย 1 ชิ้น ขนาด ไสผิว จับฉาก 20x60x400 10 
D1 ยันขา ขวา 1 ชิ้น ขนาด ไสผิว จับฉาก 20x60x400 10 
D2 ยันขา หน้า 1 ชิ้น ขนาด ไสผิว จับฉาก 20x40x540 10 
D2 ยันขา หน้า 1 ชิ้น ขนาด ไสผิว จับฉาก 20x40x540 10 
D1/1 ยันขา ซ้าย ขนาดเดือย 2 จุด 10x40x35 10 
D1/2 ยันขา ขวา ขนาดเดือย 2 จุด 10x40x35 10 
D2/1 ยันขา หน้า ขนาดเดือย 2 จุด 10x20x15 10 
D2/2 ยันขา หลัง ขนาดเดือย 2 จุด 10x20x15 10 
D1 รูเดือยยันขา ส าหรับซี่ไม้ ซ้าย 4 จุด 10x10x15 10 
D1 รูเดือยยันขา ไม้ผนังตกแต่ง ซ้าย 1 จุด 10x90x15 10 
D1 รูเดือยยันขา ส าหรับซี่ไม้ ขวา 4 จุด 10x10x15 10 
D1 รูเดือยยันขา ไม้ผนังตกแต่ง ขวา 1 จุด 10x90x15 10 
D1 ยันขาซ้าย-ขวา ตัดโค้งตามแบบ 2 ชิ้น โค้ง ตามแบบ 10 
D2 ยันขาหน้า-หลัง ตัดโค้งตามแบบ 2 ชิ้น โค้ง ตามแบบ 10 



 (เกณฑ์การประเมินทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้ ชิ้นงานโต๊ะเอนกประสงค์  ระดับภาค ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564) หน้า 3 

ที ่ รายละเอียด 
จุดตรวจตาม

แบบ 
(ม.ม.) 

คะแนนที่ได้ / ด้าน 
คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

1 2 3 4 
6 ไม้ซี่  ขนาดมิติ  ไส  จับฉาก  ผ่าเดือย  (F1, H1  = 120 คะแนน) ( 120 ) 

F1 ไม้ซี่ 1  ตรวจ ขนาด ไสผิว ฉาก 15x15x320 5 
F1 ไม้ซี่ 1  ตรวจ ตัวเดือย หัวท้าย 10x10x15 5
F1 ไม้ซี่ 2 ตรวจ ขนาด ไสผิว ฉาก 15x15x320 5
F1 ไม้ซี่ 2 ตรวจ ตัวเดือย หัวท้าย 10x10x15 5
F1 ไม้ซี่ 3 ตรวจ ขนาด ไสผิว ฉาก 15x15x320 5
F1 ไม้ซี่ 3 ตรวจ ตัวเดือย หัวท้าย 10x10x15 5
F1 ไม้ซี่ 4 ตรวจ ขนาด ไสผิว ฉาก 15x15x320 5
F1 ไม้ซี่ 4 ตรวจ ตัวเดือย หัวท้าย 10x10x15 5
F1 ไม้ซี่ 5 ตรวจ ขนาด ไสผิว ฉาก 15x15x320 5
F1 ไม้ซี่ 5 ตรวจ ตัวเดือย หัวท้าย 10x10x15 5
F1 ไม้ซี่ 6 ตรวจ ขนาด ไสผิว ฉาก 15x15x320 5
F1 ไม้ซี่ 6 ตรวจ ตัวเดือย หัวท้าย 10x10x15 5
F1 ไม้ซี่ 7 ตรวจ ขนาด ไสผิว ฉาก 15x15x320 5
F1 ไม้ซี่ 7 ตรวจ ตัวเดือย หัวท้าย 10x10x15 5
F1 ไม้ซี่ 8 ตรวจ ขนาด ไสผิว ฉาก 15x15x320 5
F1 ไม้ซี่ 8 ตรวจ ตัวเดือย หัวท้าย 10x10x15 5
H1 ไม้ผนังตกแต่ง ซ้าย ขนาด ไสผิว ฉาก 15x100x320 5
H1 ไม้ผนังตกแต่ง ซ้าย  เดือย หัว,ท้าย 10x90x15 5
H1 ไม้ผนังตกแต่ง ซ้าย  เจาะรู 2 จุด Ø 50 มิล 5
H1 ไม้ผนังตกแต่ง ซ้าย  ตัดโค้งตามแบบ โค้ง ตามแบบ 5
H1 ไม้ผนังตกแต่ง ขวา ขนาด ไสผิว ฉาก 15x100x320 5
H1 ไม้ผนังตกแต่ง ขวา  เดือย หัว,ท้าย 10x90x15 5
H1 ไม้ผนังตกแต่ง ขวา  เจาะรู 2 จุด Ø 50 มิล 5
H1 ไม้ผนังตกแต่ง ขวา ตัดโค้งตามแบบ โค้ง ตามแบบ 5

รายการตรวจชิ้นงาน ข้อที่ 1 – 6  จ านวน 640 คะแนน 
(ค่าเฉลี่ย คิดเป็น 64 %) 
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ที ่ รายละเอียด 
จุดตรวจตาม

แบบ 
(ม.ม.) 

คะแนนที่ได้ / ด้าน 
คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เต็ม 

1 2 3 4 
7 ตรวจมิติ ด้านนอก เม่ือชิ้นงานเสร็จ    ( 260 คะแนน )  (ค่าเฉลี่ย คิดเป็น 26 %) ( 260 ) 

ความสูง จากพ้ืน ถึง พ้ืนโต๊ะ ข้างซ้าย 620 20 
ความสูง จากพ้ืน ถึง พ้ืนโต๊ะ ข้างขวา 620 20 
ความสูง จากพ้ืน ถึง พ้ืนล่าง ข้างซ้าย 160 20 
ความสูง จากพ้ืน ถึง พ้ืนล่าง ข้างขวา 160 20 
ความกว้างของโต๊ะ ขาด้านซ้าย บน-ล่าง 450 20 
ความกว้างของโต๊ะ ขาด้านขวา บน-ล่าง 450 20 
ความกว้างของโต๊ะ ขาด้านหน้า บน-ล่าง 550 20 
ความกว้างของโต๊ะ ขาด้านหลัง บน-ล่าง 550 20 
ตรวจมุมฉาก พ้ืนล่าง/ขาโต๊ะ มุมที่ 1 ตรวจมุมฉาก 20 
ตรวจมุมฉาก พ้ืนล่าง/ขาโต๊ะ มุมที่ 2 ตรวจมุมฉาก 20 
ตรวจมุมฉาก พ้ืนล่าง/ขาโต๊ะ มุมที่ 3 ตรวจมุมฉาก 20 
ตรวจมุมฉาก พ้ืนล่าง/ขาโต๊ะ มุมที่ 4 ตรวจมุมฉาก 20 
การฝังลายไม้พ้ืนโต๊ะ เรียบ สนิท เข้ามุม - 20 

ที ่ รายละเอียด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้ คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
8 เชิงเจตคติ   (ค่าเฉลี่ย คิดเป็น 10 %) 100 

ความประณีต การเข้าไม้ การประกอบ ผิวงาน 20 
การแต่งกาย การสวมใส่เครื่องประดับ 10 
การใช้เครื่องมือไฟฟ้า  อุปกรณ์ประกอบ 20 
ความปลอดภัยในการท างาน การใช้เครื่องมือ 20 
การอ่านแบบ การท าชิ้นงานตามแบบก าหนด 20 
ความสะอาดของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 10 

รวมคะแนนทั้งหมด  ข้อ  1 - 8 1,000 
เกณฑ์การประเมินเชิงมิติ  โต๊ะเอนกประสงค์ 
1.ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  = 10 คะแนน 
2.มากกว่า 1 มิลลิเมตร ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร  = 7 คะแนน
3.มากกว่า  2 มิลลิเมตร  = 4 คะแนน 
เกณฑ์การประเมินเชิงเจตคติ  โต๊ะเอนกประสงค์  
ให้คณะกรรมการ จ านวน 3 - 5 คน โดยใช้ดุลพินิจ ประเมินโดยการสังเกต ถ่ายภาพเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน 
และน าผลคะแนนของคณะกรรมการมาหาค่าเฉลี่ย 
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การแบ่งสัดส่วนการตรวจให้คะแนน 

1.คะแนน  ตรวจไม้ ตรวจรูเดือย ตัวเดือย  รายการที่ 1-6  = 640 คะแนน  = 64 %
2.คะแนน มิติชิ้นงานส าเร็จ รายการที่ 7 = 260 คะแนน  = 26 % 
3.คะแนน เจตคติ รายการที่ 8 = 100 คะแนน  = 10 % 

     รวม 1,000   คะแนน  = 100 % 

ก าหนดจ านวนชั่วโมงในการแข่งขัน 
เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ระยะเวลา 2 วัน (รวมเวลา 14 ชั่วโมง) 

-  วันที่หนึ่งของการแข่งขัน 08.00 – 12.00 น.  และ 13.00 – 16.00 น. รวมเวลา 7 ชั่วโมง 
-  วันที่สองของการแข่งขัน  08.00 – 12.00 น.  และ 13.00 – 16.00 น. รวมเวลา 7 ชั่วโมง 
-  ก าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันพักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชั่วโมง  ช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. 

(เวลาอาจปรับเปลี่ยนก าหนดช่วงเวลา ตามความเหมาะสมกับการท างาน)
-  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

คณะผู้จัดท าเกณฑ์ประเมิน การแข่งขันทักษะโต๊ะเอนกประสงค์  

1.นายศักดา มยูขโชติ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ประธานกรรมการ 
2.ว่าที่ ร.ต.พิชิต แสงจันทร์ คร ู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร รองประธานกรรมการ 
3.นางสายชล เชตมี คร ู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  กรรมการ 
4.นายคงกระพัน ไชยศิริ คร ู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  กรรมการ 
5.นายสมพร คณะนา คร ู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  กรรมการ 
6.นางสาวสิริกร มั่นจินดา คร ู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กรรมการและเลขานุการ 

........................................................................................... 




