
 

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาต ิปการศึกษา 2565 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา  เทคนิคพ้ืนฐาน 

รายวิชา ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองกลดวยคอมพิวเตอร 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 



 

 

เกณฑ กติกา การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขา เทคนิคพ้ืนฐาน 

ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส. 

***************************************************************** 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

เวลาการแขงขัน 6 ช่ัวโมง 

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1 เพ่ือเปนการสงเสริมทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอรใหแกนักเรียน 

1.2 เพ่ือใหนักเรียนไดใชความรูความสามารถท่ีไดจากการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานจริง 

1.3 เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณนอกเหนือจากการศึกษาในหองเรียน 

2.คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

2.1 ตองเปนนักเรียน นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) เปนนักศึกษาในระบบปกติหรือระบบทวิภาคี (ไมเปนพนักงานประจําของบริษัท) โดยไมจํากัด

อายุและไดลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษาดังกลาวไมนอยกวา 1 ภาคเรียน  

2.2 ผูเขาแขงขันแตงกายดวยชุดนักศึกษาของกฎระเบียบของสถาบัน 

2.3 สถานศึกษาสามารถสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันไดมากกวา 1 ทีม 

2.4  สถานศึกษาใดท่ีสงนักศึกษาเขาแขงขันจะตองจายคาสมัครเปนรายบุคคลตามเกณฑท่ีกําหนด  

3. กติกาการแขงขัน  

3.1 ไมอนุญาตใหใชอุปกรณสื่อสารอุปกรณบันทึกขอมูลและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆนอกเหนือจาก        

ท่ีคณะอนุกรรมการเทคนิคจัดเตรียมไวใหระหวางการแขงขัน 

3.2 คณะกรรมการจะอธิบายโจทยและกติกาการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบกอนการแขงขันและใหผูเขา

แขงขันตรวจสอบอุปกรณท่ีคณะอนุกรรมการเทคนิคจัดเตรียมใหกอนการแขงขันกรณีท่ีพบขอผิดพลาดของขอสอบ

หรือเครื่องมือระหวางการแขงขันใหรีบแจงคณะกรรมการทราบทันที 

3.3 ผูเขาแขงขันตองสงผลงาน (Print Out) ตามท่ีคณะอนุกรรมการเทคนิคกําหนดกอนหมดเวลาการแขงขัน

ผลงานท่ีสงภายหลังเวลาการแขงขันจะไมไดรับการพิจารณา 

4. วิธีดําเนินการสอบ 

4.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาสถานท่ีแขงขันกอนเวลาแขงขัน 10 นาที 

4.2 ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือใด ๆ เขาหองสอบ กรรมการจะเตรียมใหท้ังหมด 

4.3 คณะกรรมการจะอธิบายโจทยและกติกาการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบกอนการแขงขัน 



 

 

4.4 ผูเขาแขงขันวัดชิ้นงานจริงตามท่ีคณะกรรมการกําหนดและลงมือเขียนแบบตามโจทยกําหนด 

4.5 ผูเขาแขงขันตองสงผลงาน (Print Out) ตามท่ีคณะอนุกรรมการเทคนิคกําหนดกอนหมดเวลาการแขงขัน 

5. .ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง 

5.1 อุปกรณเครื่องเขียน 

5.2 หนังสือตารางโลหะ 

5.2 ไมบรรทัด 

6.ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให  

6.1 เครื่องพิมพขนาด A4 พรอมหมึกพิมพ 

6.2 กระดาษขนาด A4 

  6.3 คอมพิวเตอรติดตั้ง Software สําหรับการแขงขัน 

หมายเหตุ 

  1. หามนําไฟลทุกนามสกุลท่ีเปนแบบชิ้นงานตางๆเปดใชในงาน ในทุกกรณี หากกรรมการพิจารณาวา เจตนา

ทุจริต กรรมการจะตัดสินใหออกจากการแขงขัน 

  2. ผูเขาแขงขันรายใดตองการนําวัสดุและอุปกรณนอกเหนือจากรายการท่ีกําหนด จะตองเสนอรายการให

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติลวงหนากอนการแขงขันไมนอยกวา 30 นาทีท้ังนี้คณะกรรมการแขงขันไมอนุญาตใหใช

เครื่องมือใดๆท่ีทําใหผูเขาแขงขันไดเปรียบกวาผูเขาแขงขันรายอ่ืนๆ 

 

7. โจทยท่ีใชในการแขงขัน (ใบงาน , ขอบเขตของขอสอบ)



 

 

ตารางวิเคราะหเกณฑการประเมิน 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565  
   ประเภท อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

ทักษะงานการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส. 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(ทักษะ) 
เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

1 3 5 

1. เขียนแบบเครื่อง 

กลโดยใชโปรแกรม 

คอมพิวเตอรตาม

หลักและกระบวน 

การ 

 

 

1. ความถูกตอง ชิ้นงาน 4. Bucket (3D Modeling) ชิ้นงานตามท่ีโจทย

กําหนดให มาตราสวน 1:1 ไดอยางถูกตอง ครบถวน 

หมายเหตุ (ตัวคูณ 1) 
- Material: Generic  Volume: 95,589.645 mm3 ตรวจมวลช้ินงาน 

- ±3% ไมเกิน ได 5 คะแนน 
- ±3.1 − ±7% ไมเกิน ได 3 คะแนน 
- ±7% เกิน ได 1 คะแนน 

   

1. เขียนแบบเครื่อง 

กลโดยใชโปรแกรม 

คอมพิวเตอรตาม

หลักและกระบวน 

การ 

 

 

 

 

 

 

 

2. แบบประกอบภาพ 3 มิติ (3D Assembly)   

ประกอบชิ้นสวนตางๆไดถูกตอง ครบถวน  
1 3 5 

    2.1. นําไฟลขอมูลกลาง (3D Model - File Type) นําไปประกอบ 

    (Assembly View) ใหสมบูรณ (ชิ้นงาน 6+1+7+5) 

หมายเหตุ (ตัวคูณ 1) 

  Assembly ไดอยางถูกตอง ครบถวน (5 คะแนน) 

  Assembly ไมครบ หรือประกอบผิด 1 จุด (3 คะแนน) 

  Assembly ไมครบ หรือประกอบผิดมากกวา 1 จุด  (1 คะแนน) 

   

    2.2 การกําหนด หมายเลขชิ้นงานและตารางรายการวัสดุ (Balloon & 

Part list) ตรงตามเอกสารอางอิง 

หมายเหตุ (ตัวคูณ 1) 

  หมายเลขช้ินงานและตารางรายการวัสดุถูกตอง ครบถวน (5 คะแนน) 

  หมายเลขช้ินงานและตารางรายการวัสดุ ไมถูกตอง 1 จุด (3 คะแนน) 

  หมายเลขช้ินงานและตารางรายการวัสดุ ไมถูกตองเกิน 1 จุด  (1 คะแนน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(ทักษะ) 
เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

1 3 5 

1. เขียนแบบเครื่องกล

โดยใชโปรแกรม 

คอมพิวเตอรตามหลัก

และกระบวนการ 

 

3. แบบแสดงแยกชิ้นสวน 3 มิติ (3D Explode)   

    3.1 สรางแบบภาพถอดประกอบ (Exploded View) 

หมายเหตุ (ตัวคูณ 2) 

- สรางแบบภาพถอดประกอบ (Exploded View) ไดอยางถูกตอง  

  ครบถวน สวยงาม ช้ินสวนไมทับซอน (5 คะแนน) 

- สรางแบบภาพถอดประกอบ (Exploded View) ไดอยางถูกตอง  

  ครบถวน ช้ินสวนทับซอน 1 จุด จัดระยะไมเหมาะสม (3 คะแนน) 

- สรางแบบภาพถอดประกอบ (Exploded View)  

ช้ินสวนทับซอน 2 จุดข้ึนไป จัดระยะไมเหมาะสม (1 คะแนน) 

   

    3.2 สรางเสนนําประกอบไดถูกตอง 

หมายเหตุ (ตัวคูณ 1) 

- เลือกเสนนําประกอบ (Center line) ไดถูกตองและสรางเสนนําประกอบ

ไดเขาใจงาย ไมซับซอน (5 คะแนน) 

- เลือกเสนนําประกอบ (Center line) ไมถูกตอง หรือ สรางเสนนําประกอบ

ซับซอน (3 คะแนน) 

- เลือกเสนนําประกอบ (Center line) ไมถูกตอง และ สรางเสนนําประกอบ

ซับซอน (1 คะแนน) 

   

    3.3 การกําหนด หมายเลขชิ้นงานและตารางรายการวัสดุ 

(Balloon & Part list) ตรงตามเอกสารอางอิง 

หมายเหตุ (ตัวคูณ 1) 

  หมายเลขช้ินงานและตารางรายการวัสดุถูกตอง ครบถวน (5 คะแนน) 

  หมายเลขช้ินงานและตารางรายการวัสดุ ไมถูกตอง 1 จุด (3 คะแนน) 

  หมายเลขช้ินงานและตารางรายการวัสดุ ไมถูกตองเกิน 1 จุด  (1 คะแนน) 

   



 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(ทักษะ) 
เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

1 3 5 

2. แบบภาพฉาย

ประกอบ 2 มิติ        

(2D Assembly) 

4. แบบสั่งงานการผลิต ชิ้นท่ี 4. Bucket (Drawing Detail) วางภาพ

มุมมองท่ี 1 (1st Angle) 

หมายเหตุ (ตัวคูณ 1) 

- สรางแบบสั่งงานการผลติไดตามแบบงานไดอยางถูกตอง (5 คะแนน) 

- วางภาพถูกมุมมอง และ เสนผานศูนยกลางขาด1-2 จุด (3 คะแนน) 

- วางภาพผิดมุมมอง (1 คะแนน) 

   

2. แบบภาพฉาย

ประกอบ 2 มิติ        

(2D Assembly) 

5. แบบสั่งงานการผลิต ชิ้นท่ี 4. Pivot (Drawing Detail) วางภาพ

มุมมองท่ี 1 (1st Angle) 

    5.1 การวางภาพและการเลือกมุมมอง 

หมายเหตุ (ตัวคูณ 1) 

- สรางแบบสั่งงานการผลติไดตามแบบงานไดอยางถูกตอง (5 คะแนน) 

- สรางแบบสั่งงานการผลติไดวางภาพผิดมุมมอง (3 คะแนน) 

- สรางแบบสั่งงานการผลติไมถูกตองและวางภาพผดิมุมมอง (1 คะแนน) 

   

    5.2 การกําหนดขนาด สําหรับสั่งงานการผลิต 

หมายเหตุ (ตัวคูณ 3) 

  - กําหนดขนาดจากจุดตรวจ A1 - A10 ได 8 จุดตรวจข้ึนไป (5 คะแนน) 

  - กําหนดขนาดจากจุดตรวจ A1 - A10 ได 6-7 จุดตรวจข้ึนไป (3 คะแนน) 

  - กําหนดขนาดจากจุดตรวจ A1 - A10 ไดไมเกิน 5 จุดตรวจ (1 คะแนน) 

   

    5.3 การใสเสนผาศูนยกลาง 

หมายเหตุ (ตัวคูณ 1) 

  - ใสเสนผาศูนยกลางครบทุกตําแหนงของงานทรงกลม (5 คะแนน) 

  - ขาดใสเสนผาศูนยกลางไมเกิน 3 จุด (3 คะแนน) 

  - ขาดใสเสนผาศูนยกลางเกิน 3 จุด (1 คะแนน) 

   

2. แบบภาพฉาย

ประกอบ 2 มิติ        

(2D Assembly) 

6. แบบภาพฉายประกอบ 2 มิติ (2D Assembly) 

    6.1 การวางภาพและการเลือกมุมมอง 

หมายเหตุ (ตัวคูณ 1) 

- วางภาพแสดงใหเห็นช้ินสวนท้ังหมดครบถวน (5 คะแนน) 

- วางภาพแสดงเห็นช้ินสวนไมครบ (3 คะแนน) 

- ไมแสดงการทํางาน (1 คะแนน) 

   

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(ทักษะ) 
เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

1 3 5 

2. แบบภาพฉาย

ประกอบ 2 มิติ        

(2D Assembly) 

    6.2 การใสเสนผาศูนยกลาง 

หมายเหตุ (ตัวคูณ 1) 

  - ใสเสนผาศูนยกลางครบทุกตําแหนงของงานทรงกลม (5 คะแนน) 

  - ขาดใสเสนผาศูนยกลางไมเกิน 3 จุด (3 คะแนน) 

  - ขาดใสเสนผาศูนยกลางเกิน 3 จุด (1 คะแนน) 

   

    6.3 การกําหนด หมายเลขชิ้นงานและตารางรายการวัสดุ 

(Balloon & Part list) ตรงตามเอกสารอางอิง 

หมายเหตุ (ตัวคูณ 1) 

  หมายเลขช้ินงานและตารางรายการวัสดุถูกตอง ครบถวน (5 คะแนน) 

  หมายเลขช้ินงานและตารางรายการวัสดุ ไมถูกตอง 1 จุด (3 คะแนน) 

  หมายเลขช้ินงานและตารางรายการวัสดุ ไมถูกตองเกิน 1 จุด  (1 คะแนน) 

   

2. แบบภาพฉาย

ประกอบ 2 มิติ        

(2D Assembly) 

7. การกําหนด GD&T , พิกัดงานสวม และ Title block 

    7.1 การกําหนด GD&T และ พิกัดงานสวม  

หมายเหตุ (ตัวคูณ 1) 

  - มีการกําหนดท้ัง GD&T และ พิกัดงานสวม (5 คะแนน) 

  - มีการกําหนด GD&T และ พิกัดงานสวม อยางใดอยางหน่ึง (3 คะแนน) 

  - ไมมีการกําหนด GD&T และ พิกัดงานสวม (1 คะแนน) 

   

    7.2 การกําหนดตารางรายละเอียด (Title block) 

หมายเหตุ (ตัวคูณ 1) 

ขอกําหนด ประกอบดวย ช่ือ / วิทยาลัย / ช่ือช้ินงาน / สัญลักษณมุมมอง 

  - มีครบทุกขอกําหนด และ ทุกใบงานท่ีปริ้น (5 คะแนน) 

  - มีขอกําหนดไมครบ และ ทุกใบงานท่ีปริ้น (3 คะแนน) 

  - ขาด Title block เพียง 1 แผนจากการพิมพ (1 คะแนน) 

   

1. เขียนแบบเครื่องกล

โดยใชโปรแกรม 

คอมพิวเตอรตามหลัก

และกระบวนการ 

 

8. สรางภาพเคลื่อนไหวของภาพถอดประกอบ 3 มิติ (Video)  

หมายเหตุ (ตัวคูณ 1) 

- สรางภาพเคลื่อนไหวของภาพถอดประกอบ 3 มิติ  ไดอยางถูกตอง 

ครบถวน ไมเกิน 45 วินาที (5 คะแนน) 

- สรางภาพเคลื่อนไหวของภาพถอดประกอบ 3 มิติ  ไดอยางถูกตอง 

ครบถวน ใชเวลาเกิน 45 วินาทีแตไมเกิน 1.30 นาที (3 คะแนน)  

- ไมสรางสรางภาพเคลื่อนไหว หรอื สรางภาพเคลื่อนไหว เกิน 1.30 นาที    

(1 คะแนน) 

   

 

 



 

 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขา เทคนิคพ้ืนฐาน 

ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส. 

 เวลา 180 นาที 

วันท่ีแขงขัน................................................สนามแขงขัน......................................................... 

  

หัวของาน : การเขียนแบบเครื่องกล 

ช่ือช้ินงาน : Robot Arm 

ส่ิงท่ีกําหนดให : 

1. ไฟลชิ้นสวนสามมิติของ “Robot Arm” (Step / Parasolid / Autodesk / SW) 

2. แบบแสดงลําดับการประกอบของ “Robot Arm” (พิมพให และ PDF file) 

3. แบบสั่งงานของชิ้นสวน “Robot Arm” ท่ีผูเขาแขงขันตองข้ึนรูปสามมิติ 

4. ตารางรายการชิ้นสวนท้ังหมดของ “Robot Arm”  

 

ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองทํา : 

1. ใหข้ึนรูปสามมิติจากแบบสั่งงานท่ีพิมพใหของชิ้นสวนหมายเลข 4 (Bucket) 

2. ใหผูเขาแขงขันทําการเปดไฟลสามมิติ ชิ้นสวนท่ีใหจากไฟลตางๆ แปลงเปนไฟลซอรฟแวรตามท่ีผู

เขาแขงขันใชงาน 

3. ใหนําชิ้นสวนหมายเลขท่ี 4 ไปประกอบเปนเครื่อง “Robot Arm” ใหสมบูรณโดยอางอิงจากแบบ

แสดงสําดับการประกอบท่ีมีให  

4. ทําแบบภาพฉายประกอบ 2 มิติ (2D Assembly Drawing) ของ “Robot Arm” โดยใชกระดาษ

ขนาด A3 และกําหนดมาตราสวน 1:2 โดยตองมีรายละเอียดดังนี้ 

  4.1 กําหนดหมายเลขชิ้นงานโดยอางอิงจากตารางรายการชิ้นสวนท่ีมีให (Balloon) 

   4.2 ตารางรายการ (Parts List) 

  4.3 ใหแสดงภาพติดในสวนท่ีจําเปนในการประกอบ (Section) 

   4.4 กําหนดตารางรายละเอียดแบบใหครบถวน (Title Block) 

   4.5 สัญลักษณ มุมในการฉายภาพ (Angle Projection) 

5. แบบสั่งงานการผลิตของชิ้นสวนท่ีมีใหหมายเลข 4 “Bucket” และ หมายเลข 6 “Pivot” บน

กระดาษ A3 และกําหนดมาตราสวน 1:1 โดยตองมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ขนาดท่ัวไปในการผลิต (General Dimension) 

5.2 พิกัดความเผื่อ (General Tolerance) 

5.3 พิกัดงานสวม (Hole and Shaft fit class) 



 

 

5.4 สัญลักษณ มุมในการฉายภาพ (Angle Projection) 

5.5 พิกัดความเผื่อการควบคุมรูปทรง (Geometrical Datum & Tolerance) 

  5.6 กําหนดตารางรายละเอียดแบบใหครบถวน (Title Block)  

6. เขียนแบบแสดงแยกชิ้นงาน 3 มิติ (3D Explode) ของ “Robot Arm” โดยใชกระดาษขนาด A3 

และกําหนดมาตราสวน 1:2 โดยตองมีรายละเอียดดังนี้ 

  4.1 กําหนดหมายเลขชิ้นงานโดยอางอิงจากตารางรายการชิ้นสวนท่ีมีให (Balloon) 

   4.2 ตารางรายการ (Parts List) 

  4.3 สรางเสนนําประกอบ (Line type : Chain) 

   4.4 กําหนดตารางรายละเอียดแบบใหครบถวน (Title Block) เชน 

 7. เขียนแบบประกอบชิ้นงาน 3 มิติ  (3D Assembly) ของ “Robot Arm” โดยวางภาพใน

หนากระดาษเดียวกับ แบบแสดงแยกชิ้นงาน 3 มิติ (3D Explode)  และกําหนดมาตราสวนตามความ

เหมาะสม ไมตองกําหนดหมายเลขชื้นงาน 

 

ส่ิงท่ีตองสง : 

  1. แบบสั่งงานการผลิตของชิ้นสวนท่ีมีใหหมายเลข 4 “Bucket” และ หมายเลข 6 “Pivot”   

2. แบบแสดงแยกชิ้นงาน 3 มิติ (3D Explode) และ แบบประกอบชิ้นงาน 3 มิติ (3D Assembly)  

  3. แบบภาพประกอบชิ้นงาน 2 มิติ (2D Assembly Drawing) ของ Robot Arm 

 

หมายเหตุ :  

1. ตัวอักษร Format: ISOCP_IV25  

 

เวลาท่ีใช : 6 ชม 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 
ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร ระดับช้ัน ปวส. 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................... 

สรุปคะแนนการแขงขัน 100 คะแนน 

เรื่อง   คะแนนเต็ม คะแนนการแขงขัน 

1. ความถูกตอง ชิ้นงาน 4.Bucket (3D Modeling) 5  

2. แบบประกอบ 3 มิติ (3D Assembly)   10  

3. แบบแสดงแยกชิ้นสวน 3 มิติ (3D Explode)   20  

4. แบบสั่งงานการผลิต ชิ้นท่ี 4.Bucket (Drawing Detail) 10  

5. แบบสั่งงานการผลิต ชิ้นท่ี 6.Pivot (Drawing Detail) 25  

6. แบบภาพฉายประกอบ 2 มิติ (2D Assembly) 15  

7. อ่ืนๆ (GD&T ,พิกัดงานสวม ,Title Block) 10  

8. คลิปวีดีโอ 5  

รวม     ( 100 คะแนน )  

 

 

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

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

                กรรมการ                                กรรมการ   

 

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

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

                กรรมการ                                กรรมการ   

 

 

 

 

 



 

 

ใบคะแนน 

สมรรถนะ

รายวิชา 

(ทักษะ) 

เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

ตัวคูณ คะแนน 
1 3 5 

1 1. ความถูกตอง ช้ินงาน 4. Bucket    1 5 

1 

2. แบบประกอบภาพ 3 มิต ิ 1 3 5 ตัวคูณ 10 

    2.1. นําไฟลขอมูลกลาง (3D Model - File Type) นําไปประกอบ

(Assembly View) ใหสมบูรณ (ช้ินงาน 6+1+7+5) 
   1 5 

    2.2 การกําหนด หมายเลขช้ินงานและตารางรายการวัสดุ 

(Balloon & Part list) ตรงตามเอกสารอางอิง 
   1 5 

1 

3. แบบแสดงแยกช้ินสวน 3 มิติ (3D Explode) 1 3 5 ตัวคูณ 20 

    3.1 สรางแบบภาพถอดประกอบ (Exploded View)    2 10 

    3.2 สรางเสนนําประกอบไดถูกตอง    1 5 

    3.3 การกําหนด หมายเลขช้ินงานและตารางรายการวัสดุ 

(Balloon & Part list) ตรงตามเอกสารอางอิง 
   1 5 

2 
4. แบบสั่งงานการผลติ ช้ินท่ี 4. Bucket (Drawing Detail) วางภาพ

มุมมองท่ี 1 (1st Angle) 
   2 10 

2 

5. แบบสั่งงานการผลติ ช้ินท่ี 4. Pivot (Drawing Detail) วางภาพ

มุมมองท่ี 1 (1st Angle) 
1 3 5 ตัวคูณ 25 

    5.1 การวางภาพและการเลือกมุมมอง    1 5 

    5.2 การกําหนดขนาด สําหรับสั่งงานการผลิต     3 15 

    5.3 การใสเสนผาศูนยกลาง    1 5 

2 

6. แบบภาพฉายประกอบ 2 มิติ (2D Assembly) 1 3 5 ตัวคูณ 15 

    6.1 การวางภาพและการเลือกมุมมอง    1 5 

    6.2 การใสเสนผาศูนยกลาง    1 5 

    6.3 การกําหนด หมายเลขช้ินงานและตารางรายการวัสดุ 

(Balloon & Part list) ตรงตามเอกสารอางอิง 
   1 5 

2 

7. การกําหนด GD&T , พิกัดงานสวม และ Title block 1 3 5 ตัวคูณ 10 

    7.1 การกําหนด GD&T และ พิกัดงานสวม    1 5 

    7.2 การกําหนดตารางรายละเอียด (Title block)    1 5 

1 8. สรางภาพเคลื่อนไหวของภาพถอดประกอบ 3 มิติ (Video)    1 5 

รวม  คะแนน 

สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ) 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร 

2. เขียนแบบเครื่องกลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตามหลักและกระบวนการ 

 



 

 

9. เกณฑการใหคะแนน   

 5 = ดี (ทําถูกตองตามมาตรฐานเขียนแบบเครื่องกล / ดุลยพินิจกรรมการ) 

 3 = พอใช (ทําตามมาตรฐานเขียนแบบเครื่องกลผิดพลาดบางจุดท่ียอมรับได / ดุลยพินิจกรรมการ) 

 1 = ปรับปรุง (ทําผิดจากมาตรฐานเขียนแบบเครื่องกลหลายจุด / ดุลยพินิจกรรมการ) 

 

10. เกณฑการพิจารณารางวัล 

 การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน ดังนี้ 

  คะแนน    90.00 - 100   คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญทอง 

  คะแนน    80.00 - 89.99 คะแนน   เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

  คะแนน    70.00 - 79.99 คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

  คะแนน    60.00 – 69.99 คะแนน   เกียรติบัตรชมเชย 

11. คณะกรรมการตัดสิน 

 ใหใชกรรมการจากหนวยงานภายนอกรวมกับคณะกรรมการท่ีเจาภาพแตงตั้ง  

 1………………………………………………………………………………………………… 

 2. ………………………………………………………………………………………………… 

 3. ………………………………………………………………………………………………… 

 4. ………………………………………………………………………………………………… 

 5. ………………………………………………………………………………………………… 

12. ดาวนโหลดเอกสาร แบบงาน และ File งาน สําหรับประกอบ 

    
 

 

 

 

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ   

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

                                                                ลงช่ือ........................................................กรรมการ   

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

             ลงช่ือ.........................................................ประธาน   

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


