
 

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา  เทคนิคพ้ืนฐาน 

ช่ือวิชา  ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องตนดวยคอมพิวเตอร 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



 

 

เกณฑ กติกา การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช. 

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

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

เวลาการแขงขัน 2 ช่ัวโมง 
1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1 เพ่ือเปนการสงเสริมทักษะออกแบบและเขียนแบบเทคนิคดวยคอมพิวเตอรใหแกนักเรียน 

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 สถานศึกษาสามารถ สงนักศึกษาเขารวมการแขงขันไดมากกวา 1 ทีม 

2.4 สถานศึกษาใดท่ีสงนักศึกษาเขาแขงขันจะตองจายคาสมัครเปนรายบุคคลตามเกณฑท่ีกําหนด  

3. กติกาการแขงขัน  

3.1 ไมอนุญาตใหใชอุปกรณสื่อสารอุปกรณบันทึกขอมูลและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ี

คณะอนุกรรมการเทคนิคจัดเตรียมไวใหระหวางการแขงขัน 

3.2 คณะกรรมการจะอธิบายโจทยและกติกาการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบกอนการแขงขันและใหผูเขา

แขงขันตรวจสอบอุปกรณท่ีคณะอนุกรรมการเทคนิคจัดเตรียมใหกอนการแขงขันกรณีท่ีพบขอผิดพลาดของขอสอบ

หรือเครื่องมือระหวางการแขงขันใหรีบแจงคณะกรรมการทราบทันที 

3.3 ผูเขาแขงขันตองสงผลงาน (Print Out) ตามท่ีคณะอนุกรรมการเทคนิคกําหนดกอนหมดเวลาการแขงขัน

ผลงานท่ีสงภายหลังเวลาการแขงขันจะไมไดรับการพิจารณา 

4. วิธีดําเนินการสอบ 

4.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาสถานท่ีแขงขันกอนเวลาสอบ 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 ไมบรรทัด 

6. ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให  

6.1 เครื่องพิมพขนาด A4 พรอมหมึกพิมพ 

6.2 กระดาษขนาด A4 

  6.3 ชุดคอมพิวเตอรสําหรับคณะกรรมการ 

 6.4 คอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง Software สําหรับแขงขัน 

หมายเหตุ 

  1) หามนําไฟลทุกนามสกุลท่ีเปนแบบชิ้นงานตางๆเปดใชในงาน ในทุกกรณี หากกรรมการพิจารณาวาเจตนา

ทุจริต กรรมการจะตัดสินใหออกจากการแขงขัน 

  2) ผูเขาแขงขันรายใดตองการนําวัสดุและอุปกรณนอกเหนือจากรายการท่ีกําหนดจะตองเสนอรายการให

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติลวงหนากอนการแขงขันไมนอยกวา 30 นาที ท้ังนี้คณะกรรมการแขงขันไมอนุญาตใหใช

เครื่องมือใดๆท่ีทําใหผูเขาแขงขันไดเปรียบกวาผูเขาแขงขันรายอ่ืนๆ 

7. ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให   

 1. ชุดขอสอบ 

 2. หองสอบ 

 

8. โจทยท่ีใชในการแขงขัน (ใบงาน , ขอบเขตของขอสอบ) 



 

 



 

 

ตารางวิเคราะหเกณฑการประเมิน 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565  
   ประเภท อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช. 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(ทักษะ) 
เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 
ตัวคูณ 

1 3 5 

อานและเขียนแบบ

ภาพชิ้นสวนสองมิติ 

 

1. สราง Layer สําหรับใชเขียนแบบงานไดอยางถูกตอง    1 

2. เลือกใชงาน Layer สําหรับใชเขียนแบบงานไดอยางถูกตอง    1 

3. เขียนแบบภาพฉายดานหนา (Front View) ตามท่ีโจทยกําหนด    2 

4. เขียนแบบภาพฉายดานบน (Top View) ไดอยางถูกตอง    4 

5. เขียนแบบภาพฉายดานขาง (Side View) ตามท่ีโจทยกําหนด    2 

6. กําหนดขนาดแบบงาน ภาพฉาย ไดอยางถูกตองตามหลักการ    1 

7. กําหนดสัญลักษณทางการเขียนแบบไดถูกตอง    1 

อานและเขียนแบบ

ภาพสามมิติ 

8. เขียนภาพ 3 มิติ ทรงไอโซเมตริกไดถูกตอง    6 

9. กําหนดขนาดแบบงาน ภาพ 3 มิติ ทรงไอโซเมตริกไดครบถวน    2 

 

การพิจารณาขอบเขตเกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

1. สราง Layer สําหรับใชเขียนแบบงานไดอยางถูกตอง ตามมาตรฐานงานเขียนแบบ 

    สราง Layer ไดครบถวนสําหรบังานเขียนแบบเทคนิคและกําหนดรายละเอียด Layer ถูกตอง    (5 คะแนน) 

    สราง Layer ไดครบถวนสําหรบังานเขียนแบบเทคนิคแตกําหนดรายละเอียดผิด 1 Layer    (3 คะแนน) 

    สราง Layer ไมครบถวนสําหรบังานเขียนแบบเทคนิคหรือกําหนดรายละเอียดผดิเกิน 1 Layer    (1 คะแนน) 

2. เลือกใชงาน Layer สําหรับใชเขียนแบบงานไดอยางถูกตอง ตามมาตรฐานงานเขียนแบบ 

    เลือกใช Layer ไดถูกตองตามมาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค       (5 คะแนน)  

    เลือกใช Layer ไดถูกตองตามมาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค มผีิดพลาด 2 จุดใหญท่ีสังเกตไดชัด หรือ 5 จุดเล็ก  (3 คะแนน) 

    เลือกใช Layer ผิดพลาดเกิน 2 จุดใหญท่ีสังเกตไดชัด หรือเกิน 5 จุดเล็ก      (1 คะแนน) 

3. เขียนแบบภาพฉายดานหนา (Front View) ตามท่ีโจทยกําหนด 

    ทําไดถูกตองครบถวนตามแบบงาน          (5 คะแนน)  

    ทําได แตผิดพลาด 1 จุด           (3 คะแนน) 

    ทําได แตผิดพลาดเกิน 1 จุด          (1 คะแนน) 

4. เขียนแบบภาพฉายดานหนา (Top View) ไดอยางถูกตอง 

    ทําไดถูกตองครบถวนตามแบบงาน          (5 คะแนน)  

    ทําได แตผิดพลาด 1 จุด           (3 คะแนน) 

    ทําได แตผิดพลาดเกิน 1 จุด          (1 คะแนน) 



 

 

5. เขียนแบบภาพฉายดานขาง (Side View) ตามท่ีโจทยกําหนด 

    ทําไดถูกตองครบถวนตามแบบงาน          (5 คะแนน)  

    ทําได แตผิดพลาด 1 จุด           (3 คะแนน) 

    ทําได แตผิดพลาดเกิน 1 จุด          (1 คะแนน) 

6. กําหนดขนาดแบบงาน ภาพฉาย ไดอยางถูกตองตามหลักการ 

    ทําไดถูกตองครบถวนตามแบบงาน          (5 คะแนน)  

    ทําได แตผิดพลาด 1 จุด           (3 คะแนน) 

    ทําได แตผิดพลาดเกิน 1 จุด          (1 คะแนน) 

7. กําหนดสัญลักษณทางการเขียนแบบไดถูกตอง (การเลือกใช Radius / Diameter) 

    ทําไดถูกตองครบถวนตามแบบงาน          (5 คะแนน)  

    ทําได แตผิดพลาด 1 จุด           (3 คะแนน) 

    ทําได แตผิดพลาดเกิน 1 จุด          (1 คะแนน) 

8. เขียนภาพ 3 มิติ ทรงไอโซเมตริกไดถูกตอง 

    ทําไดถูกตองครบถวนตามแบบงาน          (5 คะแนน)  

    ทําได แตผิดพลาดไมเกิน 1 จุด          (3 คะแนน) 

    ทําได แตผิดพลาดเกิน 1 จุด          (1 คะแนน) 

9. กําหนดขนาดแบบงาน ภาพ 3 มิติ ทรงไอโซเมตริกไดครบถวน 

    ทําไดถูกตองครบถวนตามแบบงาน          (5 คะแนน)  

    ทําได แตผิดพลาด 1 จุด           (3 คะแนน) 

    ทําได แตผิดพลาดเกิน 1 จุด          (1 คะแนน) 

 

หมายเหตุ: คะแนนแตละสวนมีความสําคัญท่ีตางกัน พิจารณาจากตัวคูณท่ีกําหนดให



 

 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 
ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช. 

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

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

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

 

เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 
คาคะแนน 

ตัวคูณ 
คะแนน 

ท่ีได 1 3 5 

1. สราง Layer สําหรับใชเขียนแบบงานไดอยางถูกตอง    1  

2. เลือกใชงาน Layer สําหรับใชเขียนแบบงานไดอยางถูกตอง    1  

3. เขียนแบบภาพฉายดานหนา (Front View) ตามท่ีโจทยกําหนด    2  

4. เขียนแบบภาพฉายดานบน (Top View) ตามท่ีโจทยกําหนด    2  

5. เขียนแบบภาพฉายดานขาง (Side View) ไดอยางถูกตอง    4  

6. กําหนดขนาดแบบงาน ภาพฉาย ไดอยางถูกตองตามหลักการ    1  

7. กําหนดสัญลักษณทางการเขียนแบบไดถูกตอง    1  

8. เขียนภาพ 3 มิติ ทรงไอโซเมตริกไดถูกตอง    6  

9. กําหนดขนาดแบบงาน ภาพ 3 มิติ ทรงไอโซเมตริกไดครบถวน    2  

รวม 100 คะแนน  

 

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

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

 

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

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

 

9. เกณฑการใหคะแนน   

 5 = ดี 

 3 = พอใช 

 1 = ปรับปรุง 

 

 



 

 

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. ดาวนโหลดแบบงาน ไดท่ี     https://bit.ly/3ATJPex 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 


