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กําหนดการแขงขันทักษะงานไมและงานสี  ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

หมายเหตุ 

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

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

วันที่ เวลา รายละเอียด 

วันจันทร

21 พฤศจิกายน 2565 

13.00 – 15.00 น. 

15.00 – 17.00 น. 

- ลงทะเบียน 
  จับฉลากเลือกพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน  
- ประชุมคณะกรรมการ ชี้แจงกติกาการแข่งขันให้ผู้ควบคุมทีมและ 
  ผู้เข้าแข่งขันทราบ ถามตอบข้อสงสัย  ตรวจเครื่องมือ ตรวจวัสด ุ

วันอังคาร 

22 พฤศจิกายน 2565 

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

12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

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

07.30 – 08.00 น. 
08.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 
16.00 – 17.00 น. 

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

วันพฤหัสบดี 

24 พฤศจิกายน 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 

วันศุกร

25 พฤศจิกายน 2565 
09.30 – 10.30 น. - พิธีปิดของส่วนกลาง  

  เสร็จพิธี เดินทางกลับภูมิล าเนา 

วันพุธ

23 พฤศจิกายน 2565
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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน
1) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานไม้ก่อสร้าง ทักษะงานไม้เครื่องเรือน และทักษะงานสีให้แก่

นักเรียน
2) เพื่อให้นักเรียน ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง
3) เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน
4) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5) เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

2. คุณสมบัติและข้อก าหนดของผู้เข้าประกวด แข่งขัน
  2.1 คุณสมบัต ิ 

1) เป็นสมาชิกประเภทสามัญขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
2) เป็นนักเรียนในระบบ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)

3) ระดับจังหวัด ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา
4) ระดับภาค ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
5) ระดับชาติ ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับภาค
 2.2 ข้อก าหนด 

1) เป็นนักเรียน ระดับ ปวช. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,
    สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 

2) ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าแข่งขันทักษะงานไม้ 2 คน, ผู้เข้าแข่งขันทักษะงานสี (ตัว
สํารอง) 1 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน

3) ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
4) ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด

3. รายละเอียดของการแข่งขัน
3.1 สมรรถนะรายวิชา  ที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี

1. หลักการอ่านแบบ แยกรายการวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานเครื่องเรือน
2. หลักการท างานและการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานงานไม้ พ้ืนฐานเครื่องจักรกลงานไม้
3. การ ลับ ปรับ แต่ง วัดขนาด ร่างแบบ ไส เจาะ เพลาะ ตัดประกอบ ตกแต่งชิ้นงานไม้
4. สร้าง และประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์งานไม้ ด้วยเครื่องจักรกลงานไม้
5. สร้างอุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงาน ชนิดต่างๆส าหรับงานไม้ ได้อย่างปลอดภัย
6. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพ้ืนผิว เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ งานสีตกแต่งผิวชิ้นงาน
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    3.2  งานที่ก าหนดและขอบเขตของการแข่งขัน 
 จากโจทย์ ก าหนดโดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง ซึ่งมีผู้แทนครูในสาขาวิชาแต่ละภาคเป็นผู้ด าเนินการ 
 ผู้เข้าแข่งขันต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
1. ผู้เข้าแข่งขันรับฟังค าชี้แจงจากคณะกรรมการ  หากมีข้อสงสัยให้สอบถามกรรมการก่อนเริ่มลงมือ

ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. หากผู้เข้าแข่งขันไม่รายงานตัวตามที่ก าหนดการ เพื่อรับฟังกติกาการแข่งขัน จับฉลากเลือกโต๊ะปฏิบัติ

การแข่งขัน การปรับแต่งทดลองใช้(เครื่องมือไฟฟ้า) คณะกรรมการจะตัดสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน
3. ให้ผู้แข่งขันด าเนินการแข่งขันในพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น
4. ห้ามผู้แข่งขันเตรียมไม้ที่มีขนาดใกล้เคียงกับไม้ที่ใช้ในการแข่งขัน
5. ห้ามปรึกษาหารือกับบุคคลอ่ืนในระหว่างการแข่งขันยกเว้นกรรมการ (หากคณะกรรมการพบเห็นให้แจ้ง

เตือน 1 ครั้ง และหากยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมอีก ให้หักคะแนนครั้งละ 20 คะแนน โดยลงชื่อในบันทึก)
6. แบบการแข่งขันอาจปรับเปลี่ยนได้ตามมติของคณะกรรมการ และความพร้อมของรายการวัสดุ

และอุปกรณ์
7. เมื่อผู้เข้าแข่งขันท าการแข่งขันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ยกเว้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

หรือป่วยกะทันหัน ไม่สามารถปฏิบัติงานคนเดียวได้  ให้คณะกรรมการตัดสิน สั่งยุติการแข่งขัน)
8. ให้ใช้วัสดุ (ไม้พาราบอร์ด)ที่ผานการตรวจจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันแลวเท่านั้น เมื่อตรวจสอบ ไม้

หากมีต าหนิ ไม่สามารถสร้างชิ้นงานได้ ให้แจ้งคณะกรรมการพิจารณาเปลี่ยนไม้ใหม่ก่อนการแข่งขัน
9. ผู้เข้าแข่งขันสามารถปรับแต่งเครื่องมือ/เครื่องมือไฟฟ้าได้ตลอดการแข่งขัน ในบริเวณโต๊ะปฏิบัติงาน

เท่านั้น ต้องค านึงถึงความปลอดภัย
10. ขั้นตอนการท างาน การใช้เครื่องมือ เครื่องมือไฟฟ้า ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง
11. คณะกรรมการ จะเริ่มตรวจให้คะแนนตั้งแต่เริ่มแข่งขัน ก่อนประกอบชิ้นงานระหว่างปฏิบัติงาน และ

 หลังประกอบชิ้นงาน 
12. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องท าชิ้นงานไม้ ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบในระยะเวลาที่ก าหนด 14 ชั่วโมง

หากเกินเวลาที่ก าหนด กรรมการจะตัดคะแนนนาทีละ 3 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด ทั้งนี้ 
ไม่เกิน 30 นาที

13. ชิ้นงานได้ออกแบบขึ้น โดยการประเมินทักษะความสามารถท่ัวไปของช่างไม้ก่อสร้าง และช่างไม้เครื่อง
 เรือน ซึ่งจะต้องมีทักษะต่าง ๆ ได้แก่ วางแผนการท างาน การใช้เครื่องมือช่างไม้ เครื่องมือไฟฟ้า การ 
 ประกอบขึ้นรูปชิ้นงาน การเตรียมผิวชิ้นงาน เทคนิคงานสีและตกแต่งผิว  

14. รายละเอียดชิ้นงาน  (ตามแบบที่คณะกรรมการจัดท าเกณฑ์การแข่งขัน เป็นผู้ก าหนด)
1) วัสดุ ประกอบด้วย  ไม้พาราบอร์ด วัสดุที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด
2) ประกอบโดยวิธี ผ่าเดือย  เข้าเดือยในตัว อัดกาว  ยึดตะปูเกลียวหรืออุปกรณ์มาตรฐานที่มีจ าหน่าย

15. ข้อแนะน าส าหรับผู้แข่งขัน
1) ผู้เข้าแข่งขัน สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องมืองานไม้ และเครื่องมือไฟฟ้า ตามความเหมาะสมในการ

ท าชิ้นงาน



เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  

ทักษะงานไม้และงานสี    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ   ปีการศึกษา 2565-2567 

3 3

2) การใช้เครื่องมือไฟฟ้า ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าอธิบายของคณะกรรมการ
3) ไม่อนุญาตให้น าแบบ (specific  template) อุปกรณ์ หรือเครื่องมือประดิษฐ์ (devices) เอง

และการสร้างอุปกรณ์ช่วย (Jigs) เข้าไปใช้ในการแข่งขัน (หรือตามท่ีคณะกรรมการอนุญาต)
4) ห้ามใช้กาวร้อน ในการประกอบชิ้นงาน  ให้ใช้กาวที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
5) ก่อนอัดกาวชิ้นงาน ผู้เข้าแข่งขันต้องแจ้งกรรมการมาตรวจสอบ ความคับแน่นของเดือยตามแบบ
6) หลังประกอบชิ้นงานเสร็จให้ผู้เข้าแข่งขันขัดผิวชิ้นงาน เพ่ือตรวจให้คะแนน

16. การใช้เครื่องมือในการแข่งขัน
1) ผู้เข้าแข่งขันรับฟังการใช้เครื่องมือ เครื่องมือไฟฟ้า  จากคณะกรรมการ หากมีข้อสงสัย

ให้สอบถามคณะกรรมการก่อนลงมือปฏิบัติงาน และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2) อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เครื่องมือ และเครื่องมือไฟฟ้าในการท าชิ้นงาน ห้ามสร้าง (Jigs) จัดเตรียม

มาก่อนการแข่งขัน
3) หากการใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีปัญหาขัดข้องให้แจ้งกรรมการ ห้ามแก้ไขด้วยตัวเอง

17. เครื่องมือไฟฟ้า
1) ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมเครื่องมือไฟฟ้า (Power Tools) ให้พร้อมส าหรับการแข่งขัน   

ทีมละ 1 ชุด ประกอบด้วย

ล าดับ รายการ คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ 
หมาย
เหตุ 

1 กบไฟฟ้า ขนาด 3 – 5 นิ้ว เครื่อง 1 
2 สว่านไฟฟ้า ขนาดจับดอกไม่เกิน 15 มิล เครื่อง 1 
3 เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสั่นขนาดฐานรอง 92 x 182 ม.ม. เครื่อง 1 
4 เลื่อยรัศมี/เลื่อยตัดมุม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 นิ้ว เครื่อง 1 
5 เครื่องทิมเมอร์  ขนาดจับดอก 6 มิล เครื่อง 1 
6 เครื่องลอกบัว/เราท์เตอร์ ขนาด ½ นิ้ว หรือ 13 มิล เครื่อง 1 
7 เครื่องเลื่อยวงเดือนมือถือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 7 นิ้ว เครื่อง 1 
8 เครื่องเลื่อยฉลุไฟฟ้า/จิ๊ก

ซอว์ 
ใช้งานในองศา ลาดเอียงได้ถึง 45 
องศา 

เครื่อง 1 

9 เครื่องขัดกระดาษทราย
สายพาน/แบบรถถัง 

ขนาดของกระดาษทรายสายพาน 
76 มม. x 533 มม. 

เครื่อง 1 

10 สว่านไขควงไฟฟ้า แบบไร้สายและแบบไฟฟ้า เครื่อง 1 



เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  

ทักษะงานไม้และงานสี    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ   ปีการศึกษา 2565-2567 

4 4

2) ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมเครื่องมือ (Hand Tools) ให้พร้อมส าหรับการแข่งขัน
ทีมละ 1 ชุด ประกอบด้วย

ล าดับ รายการ คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ 
หมาย
เหตุ 

1 ตลับเมตร 2 อัน 
2 ฟุตเหล็ก ความยาว ไม่เกิน 3 ฟุต 2 อัน 
3 ฉากงานไม้ ความยาวไม่น้อยกว่า 12  นิ้ว 2 อัน 
4 ขอขีด ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน อัน 
5 ไขควงแฉก ไขควงแบบ ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน 2 อัน 
6 กบผิว ขนาด 9 – 18 นิ้ว 2 ตัว 
7 กบล้าง ขนาด 9 – 18 นิ้ว 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) ตัว 
12 ปลั๊กไฟฟ้า 2 อัน 
13 แม่แรงอัดไม้ 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 1 ชุด 
18 ดอกทิมเมอร์ 1 ชุด 
19 ดอกเราท์เตอร์ 1 ชุด 
20 แผ่นพื้นติดตั้งเครื่องมือ  

ขนาด20×600×800 ม.ม. 
ส าหรับเสริมโต๊ะ ติดตั้งเครื่องเลื่อย
รัศมี/เครื่องเร้าท์เตอร์  

1 แผ่น 

3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
           เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ระยะเวลา 2 วัน (รวมเวลา 14 ชั่วโมง)  พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชั่วโมง 

 เวลา 12.00 – 13.00 น. (เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับการท างาน) 
 - 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 

6 
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3.4 สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1) ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมวัสดุ(ไมที่ใชในการแขงขัน) และเครื่องมือ / อุปกรณ์มาเองทั้งหมด
2) ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
3) ผู้เข้าแข่งขันต้องตรวจสอบคุณภาพ จ านวน ของวัสดุ ก่อนการแข่งขัน

3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน การแข่งขันทักษะงานไม้ 
ล าดับ รายการ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

1 ขนาดมิติ ภายนอก ภายใน  200 
2 ขนาดของวัสดุไม้ ความหนา ความกว้าง ความยาว 200 
3 ขนาด รูเดือย รอยต่อก่อน – หลัง  อัดกาว 150 
4 ขนาด ตัวเดือย รอยต่อก่อน – หลัง อัดกาว 150 
5 จุดตรวจมุมฉาก ผลงานส าเร็จ 200 
6 คะแนนเจตคติ  ความถูกต้องตามแบบ 100 

รวม 1,000 

3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
1) ระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการตัดสินไม่เกิน 7 คน โดยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิจารณา

ลงนามแต่งตั้ง
2) ระดับภาค และระดับชาติ ให้มีคณะกรรมการตัดสินไม่เกิน 7 คน โดยมีบุคคลภายนอกอยู่ในพ้ืนที่

ไม่เกิน 2 คน และให้มีคณะกรรมการจัดท าเกณฑ์ร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย 1 คน
3) กรณีมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมคณะกรรมการตัดสินให้ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการตัดสินโดยอยู่ในดุลยพินิจของ
ประธานอาชีวศึกษาภาค ลงนามแต่งตั้ง

3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน 
1) ระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการด าเนินงาน โดยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิจารณาลงนามแต่งตั้ง
2) ระดับภาค ให้มีคณะกรรมการด าเนินงานโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค โดยประธานอาชีวศึกษาภาคพิจารณาลงนามแต่งตั้ง
3) ระดับชาติ ให้มีคณะกรรมการด าเนินงานไม่เกิน 15 คน โดยมีผู้แทนของแต่ละภาค ๆ ละ 1 คน

และภาคที่เป็นเจ้าภาพพิจารณาคณะกรรมการ จ านวน 11 คน โดยเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณาลงนามแต่งตั้ง
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4. การพิจารณาเหรียญรางวัลตามเกณฑ์มาตรฐาน
1) คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง
2) คะแนน ร้อยละ 70-79   ระดับเหรียญเงิน
3) คะแนน ร้อยละ 60-69    ระดับเหรียญทองแดง

5. การจัดอันดับรางวัล
1) ชนะเลิศ ได้คะแนนสูงสุด
2) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ
3) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1
4) รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2
5) รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3
6) รางวัลชมเชย  ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  4 และมีคะแนนอยู่ในระดับ 

  เหรียญทองแดงขึ้นไป 
6. รางวัลที่ได้รับ

1) ชนะเลิศ     ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร (ระดับภาคและระดับชาติ) 
2) รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร
3) รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร
4) รองชนะเลิศอันดับ 3  ได้รับเกียรติบัตร
5) รองชนะเลิศอันดับ 4  ได้รับเกียรติบัตร
6) รางวัลชมเชย     ได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ 
1) โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้สถานศึกษา  ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม
2) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
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7.รางวัลที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม จาก บริษัท ทีโอเอ เพ็นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
  7.1 เงินรางวัล วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับกิจกรรมแข่งขันทักษะงานสีระดับภาค ระดับชาติ  บริษัท ทีโอเอ 
       เพ็นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุน 
  7.2 เกณฑ์ กติกา การแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสิน ทักษะงานสี  บริษัท ทีโอเอ เพ็นท์ (ประเทศไทย) 
       จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ก าหนด 
  7.3 ในการแข่งขันทักษะงานสีระดับภาค ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน น าชิ้นงานที่ฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันทักษะ 
       งานไม ้มาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานสี โดยใช้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 1 คน 
  7.4 ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2  ในระดับภาค 
       ให้น าชิ้นงานที่ผา่นการแข่งขันระดับภาค  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานสีระดับชาติ 
  7.4 กิจกรรมเสริม การแข่งขันทักษะงานสี อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขัน ตามความเหมาะสม 
  7.5 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานสี จะได้รับการอบรม ขั้นตอนการท างานสี และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับ 

  การแข่งขัน จากช่างเทคนิค ของบริษัท ทีโอเอ เพ็นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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รายชื่อคณะกรรมการจัดท า เกณฑ์การแข่งขันทักษะงานไม้และงานส ีปีการศึกษา 2565 - 2567 

1.นายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ประธานกรรมการ 
2.ว่าที่ ร.ต.พิชิต แสงจันทร์ คร ู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
3.นางสายชล  เชตมี คร ู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  กรรมการ 
4.นายสมพร คณะนา คร ู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  กรรมการ 
5.นายศานิต       ปันเขื่อนขัติย์     คร ู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรรมการ 
6.นางสาวสิริกร มั่นจินดา คร ู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กรรมการ 
7.นายสกล บรรยงต์เวช ผู้จัดการฝ่าย  Event Marketing   โทร. 094 - 4652292 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) กรรมการ 
8.นายชัยฉ ลอง เดชบุรัมย์ คร ู วิทยาลัยเทคนิคจันทรบุรี  กรรมการ     
9.นายคงกระพัน ไชยศิริ คร ู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  กรรมการและเลขานุการ 









*หมายเหตุ ใหแตละทีมเตรียมวัสดุ (ไมที่ใชในการแขงขัน) และอุปกรณในการแขงขันมาเอง

              โดยเผื่อระยะความยาวไมไมนอยกวา 1 เซนติเมตร และความกวางไมไมนอยกวา 0.5 เซนติเมตร

































ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา .............. 

   ทักษะวิชาชีพ        ทักษะพื้นฐาน       ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประเภทวิชา ..................................................สาขาวิชา.................................................... 
  ประกวด       แข่งขัน ทักษะ ……………………………………………………… 
  ระดับ ปวช.   ระดับ ปวส.   ระดับปวช./ ปวส.  วิชาชีพระยะสั้น 
ประเภท            บุคคล            ทีม  

ชื่อ- สกุลนักเรียน นักศึกษา.........................................................................อายุ..........ปี   สัญชาติ............... 
รหัสประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา.................................................... 
ก าลังศึกษาในระบบ   ปกติ      ทวิภาคี     ระยะสั้น    ระดับ ปวช.  ระดับ ปวส. ชั้นปีที่  ........ 
ประเภทวิชา.................................................สาขาวิชา........................................................สาขางาน.................................. 
วิทยาลัย.......................................................อาชีวศึกษาจังหวัด..........................................ภาค…………………………………… 

 ข้าพเจ้า ขอรับรองข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

นักศึกษา 
เบอรโ์ทรศัพท์........................................... 

   ลงชื่อ…………………………………    ลงชื่อ..................................................... 
  (.................................................)       (....................................................) 
            ครผูู้ควบคุม ผู้อ านวยการวิทยาลัย…..……………. 
เบอร์โทรศัพท์.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารประกอบใบสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
2. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให้

ส าหรับประธานจัดการประกวด แข่งขัน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
 ระดับสถานศึกษา    ระดับจังหวัด   ระดับภาค    ระดับชาติ 
ลงชื่อ..........................  ลงชื่อ.......................... ลงชื่อ..........................  ลงชื่อ.......................... 
(.....................................)  (.....................................) (.....................................)   (.....................................) 
วันที่ ........./........../........      วันที่ ........./........../........ วันที่ ........./........../........  วันที่ ........./........../........

รูปถ่าย
เครื่องแบบ
นักศึกษา

 ขนาด ๑ นิ้ว 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน 

ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา 2565 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานไม้และงานสี

  ระดับหน่วย   ระดับจังหวัด   ระดับภำค  ระดับชำติ 

ระหว่ำงวันที่  21-25 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักรำช 2565 ณ  วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัด ลพบุรี

ประเภท        เดี่ยว  ทีม   จ ำนวน 3 คน/ทีม  (รวมตัวสํารอง 1 คน) (ใบสมัครแผ่นที่ ........./...............) 

ช่ือสถำนศึกษำ ……………………………………………สังกัดอำชีวศึกษำจังหวัด…………………………..………ภำค.....………………… 

ช่ือ – สกุลนักเรียน ………………………………………………รหัสประจ ำตวันักเรียน……....................……อำย…ุ…………........……ปี 

กำรศึกษำระดับ ปวช.  ช้ันปีท่ี...................สำวิชำช่ำง................................................... 

เป็นผู้เข้ำแข่งขนั  หลัก 

  ……………………………………  …………………………………… 
 (……………………………………)   (……………………………………) 

        นักเรียน               ครูที่ปรึกษำ 
  โทร……………………………………   โทร…………………………………… 

ขอรับรองว่ำผู้สมัครเป็นนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำจรงิ 

ลงช่ือ…………..............…………………… 
     (………………...............………………) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย........................................................ 
ข้อปฏบิัติในการสมัคร 

1. โปรดกรอกเอกสารด้วยตัวบรรจงใหช้ัดเจนและขอให้ส่งใบสมัครที ่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ภำยในวันที่ 11 พฤศจกิายน 2565

เพื่อ จัด ท ำ ใบรำยงำนตัว และเกียรติบัตร
2. แสดงบัตรประจ ำตัวนักเรียนหรือใบรบัรองจำกสถำนศึกษำต้นสังกัด

3. กรณีแข่งขันเป็นทีม ให้เขียนใบสมัครตำมจ ำนวนคนและระบุแผ่นที่........./................ตำมจ ำนวนคน เพื่อสําหรับกำรติดตำมผลกำรสมัคร

4. ปฏิบัติตำมระเบียบ กติกำ ข้อก ำหนดกำรแข่งขันประเภทนั้น ๆ โดยเคร่งครัด

ติดรูปถ่ำย นร. 

ในชุด นักเรียน 

ขนำด 1 นิว้ 

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม  ทักษะ งานไมและงานสี
ระดับหน่วย อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

 สํารอง 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน 

แบบตอบรับ การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างก่อสร้าง  (ทักษะงานไม้และงานสี)

1. ชื่อสถำนศึกษำ..............................................................สังกัดอำชีวศึกษำจังหวัด.......................................

2. รำยชื่อครูที่ปรึกษำ
 ชื่อ..................................................................................ต ำแหน่ง.................... ............................................ 

   เบอร์โทรศัพท์................................................. 

3. รำยชื่อผู้เข้ำร่วมแข่งขัน (ระดับ ปวช. ภำคปกติเท่ำนั้น)

    3.1  ชื่อ.....................................................................นักเรียนระดับชั้น......................................................... 
    3.2  ชื่อ.....................................................................นักเรียนระดับชั้น.............................. ........................... 

ส่งเอกสำรตอบรับได้ที่ไลทกลุมสงเอกสารแขงขันทักษะงานไมตามลิ้งคกลุมดานลาง
โดนการแสกนเอกสารเปนไฟล PDF และถือตัวจริงมาสงในวันที่มาแขงขันคะ 

กําหนดสงเอกสาร 11 พฤศจิกายน 2565 (สงผูแขงขัน อศจ.ละ 1 ทีม) 

Tel : 082-5364951  (อาจารยไมทอง  เกิดกิ่ง)

       082-2429250  (อาจารยณัฐสินี  นิมาภาศ)

    ลงชื่อ  ......................................................  
กกกกกก (......................................................)
ต ำแหน่ง.......................................................... 

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม  ทักษะ งานไม้และงานสี
ระดับหน่วย อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

    3.3  ชื่อ.....................................................................นักเรียนระดับชั้น......................................................... 

การแขงขันทักษะระดับภาค

ระหว่ำงวันที่  21-25 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักรำช 2565 ณ  วิทยำลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัด ราชบุรี
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