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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมช่ือ 

วิชา เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ( Solid works / Inventor ) 
ระดับช้ัน ปวส. 
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ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 
วิชา  เขียนแบบเคร่ืองกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Solid work / Inventor) ระดับ ปวส. 

******************************************************************************** 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการประยุกต์ใช้โปรแกรม Solid Works และ Inventor ใน
การเขียนแบบเครื่องกล 

1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบและเขียนแบบช้ินส่วนเครื่องกลได้ โดยใช้โปรแกรม Solid 
Works และ Inventor ช่วย 

1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนรายละเอียดต่างๆ ในแบบงานได้อย่างสมบูรณ์  
  1.4 เพื่อให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต ละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึง
คุณภาพของงานท่ีทำ  

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
2.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไม่เป็นพนักงานประจำบริษัท)ของ

สถานศึกษา ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกำหนดอายุไม่เกิน 25 ปี และได้
ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใน
สถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน  

2.2 นักเรียน-นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไม่มีการ
แยกสาขาวิชา  

2.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขัน/ประกวดในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชาละ
ไม่เกิน 5 คน สำหรับประเภทบุคคล และไม่เกิน 3 ทีมสำหรับประเภททีมหรือตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในแต่ละ
ประเภท  

2.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาใดก็ได้โดยมีสิทธิ์เข้า
แข่งขัน 1 รายวิชาเท่านั้น  

2.5 นักเรียนนักศึกษา ท่ีเคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายวิชาเดิม 

 
3. หลักฐานการรับสมัคร 
  3.1 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาเซ็นสำเนาถูกต้อง SCAN เข้ามาในระบบ 
  3.2 รูปถ่ายใส่ชุดเครื่องแบบของวิทยาลัยท่ีกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 
1 รูป Add เพิ่มเข้ามาในแบบฟอร์มรับสมัคร 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

  4.1 ดูรายละเอยีดการแขง่ขนัทางเวบ็ไซต์  www.vr-centre.net เนื้อหาและหลกัเกณฑก์ารให้ 
คะแนนแต่ละรายวชิา  วนัองัคาร ท่ี 24 ธนัวาคม 2562  

4.2 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมหอ้งสอบและตรวจข้อสอบกรรมการร่วมตัดสินระดับละ 1 คน ต่อ

รายวิชา ภายในวนัศกุรท่ี์ 3 มกราคม  2563             
           4.3 ส่งใบสมัครผู้เข้าแข่งขัน ทาง www.vr-centre.net ภายในวนัศกุรท่ี์ 10 มกราคม 2563 
  4.4  ส่งเงินค่าสมัครผู้เข้าแข่งขัน  ภายในวนัศกุร ์ท่ี 10 มกราคม 2563 โดยโอนเงินค่าสมัครเข้า
บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองตำลึง ชื่อบัญชีนายรณชยั  นาสวน เลขท่ีบญัชี  678-8-02337-9 
ระดบัชาติคนละ  50  บาท 

 
5. กติกาการแข่งขัน/การประกวด 

  5.1  ผู้เข้าแข่งขัน รายงานตัว ณ สถานท่ีแข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที พร้อมแสดงบตัร ประจำตัว
นักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน กรณีไม่มีบัตรต้องมีหนังสือรับรอง จากผู้บริหารสถานศึกษา 

  5.2 สถานศึกษามีสิทธิ์ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทบุคคลวิชาละไม่เกิน 5  คน  ประเภททีมได้ไม่

เกิน 3 ทีม 
  5.3 ผู้เข้าแข่งขัน  ต้องมีรายช่ือตามใบสมัครเท่านั้น  ถ้ามีการเปล่ียนแปลง ต้องแจ้งวิทยาลัยเจ้าภาพ 
ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 23 มกราคม 2563      โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา 
  5.4  ผู้เข้าแข่งขัน   ต้องชำระเงินค่าสมัครระดับชาติ คนละ 50 บาท 
  5.5  การแข่งขันจะเรียงตามลำดับ  การจับฉลากในวันรายงานตัว 

  5.6  เมื่อถึงเวลาแข่งขัน  คณะกรรมการเรียกทีมเข้าแข่งขันให้ผู้แข่งขันรายงานตัวต่อคณะกรรมกา

ทันที หากเวลาผ่านไป  5 นาที ไม่รายงานตัว / เข้าประจำท่ี ถือว่าวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไม่เข้าแข่งขัน  
  5.7  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 
6. วิธีดำเนินการสอบ 

6.1 รายงานตัวเพื่อรับทราบห้องสอบ 

6.2 เข้าห้องสอบพร้อมกับจับฉลากหมายเลขเครื่องท่ีนั่งสอบ 

 6.3 กรรมการกลางนำข้อสอบมาเปิดและเริ่มสอบพร้อมกัน 
  6.4 ช่วงเช้าใช้วลาการสอบ ต้ังแต่ 09:00-11:30 น. ช่วงบ่าย 13:00-15:30 น. 
 
7. สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง  
  7.1 หนังสือตารางโลหะ 
  7.2 ไม้บรรทัด 

http://www.vr-centre.net/
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8. สิ่งที่เจ้าภาพจัดเตรียมให้ (ถ้ามี) 
      8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Software สำหรับแข่งขัน 
 
9. ค่าสมัคร 

9.1 ผู้เข้าแข่งขัน   ต้องชำระเงินค่าสมัครระดับชาติ คนละ 50 บาท 
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
วิชา เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ( Solid works / Inventor ) 

  ระดับ ปวส. เวลา 5 ช่ัวโมง   
วันท่ีแข่งขัน 28 มกราคม 2563 

สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
************************************************************ 

ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 
1. เนื้อหาการแข่งขันและเวลาในการแข่งขัน 

1.1 การทดสอบภาคปฏิบัติและเวลาทดสอบ 
 1.1.1 คะแนนทดสอบภาคปฏิบัติ 100 %  ด้วยโปรแกรม Solid Works 2016 และ 

Inventor 2016 
1.1.2 เวลาแข่งขันช่วงเช้า 09.00 – 11.30 น. – ช่วงบ่าย 13.00 – 15.30 น. 

      1.1.3 ดำเนินการทดสอบและตรวจโดยคณะกรรมการกลาง เชิญมาจากภายนอก 
 1.2 ศึกษาแบบงาน (แบบปิด) 
  1.2.1 สามารถอ่านแบบและเขียนแบบช้ินส่วนเครื่องกลได้ (ช่วงเช้า) 
  1.2.2 สามารถประกอบช้ินส่วนเครื่องกลให้สมบูรณ์ (ช่วงบ่าย) 
  1.2.3 สามารถสร้างรายละเอียดงานและพิมพ์แบบงานได้ถูกต้อง (ช่วงบ่าย) 

1.3 มุมมองภาพ 
        1.3.1 สามารถเลือกใช้มุมมองในการวางภาพได้อย่างถูกต้อง 
1.4 การกำหนดขนาด 

           1.4.1 สามารถบอกขนาดแบบส่ังงานการผลิตท่ีกำหนดให้ได้ครบถ้วน 
1.4.2 สามารถสร้างภาพตัด (Section) เพื่อแสดงรายละเอียดงาน 
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         1.5 ต้ังค่ามาตรฐานกระดาษเขียนแบบ A4 ใน Program เขียนแบบ 
1.5.1 สามารถต้ังค่าและกำหนดรายละเอียดผู้แข่งขันและแบบงานลงในกระดาษ A4 ได้ 

  อย่างถูกต้อง 
          1.7.2 สามารถสร้างรายการวัสดุได้อย่างถูกต้อง 
2. หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

2.1 การเขียนแบบภาพฉายประกอบ 
  2.1.1 เขียนภาพ 3 มิติ จากแบบส่ังงานการผลิตเพื่อประกอบเป็นงานท่ีสมบูรณ์ 
  2.1.2 แสดงแบบงานประกอบ 2 มิติโดยต้องแสดงให้เห็นช้ินส่วนทุกช้ิน (Section) 
  2.1.3 กำหนดขนาดระยะการประกอบเบื้องต้น 
  2.1.4 ตารางรายการวัสดุ 
  2.1.5 ตารางรายละเอียดผู้เขียน (Title block) 
  2.1.6 สัญลักษณ์มุมมองภาพ 

2.2  การเขียนแบบภาพประกอบ 3 มิติ  
  2.2.1 ภาพแยกช้ินส่วน 3 มิติ ท่ีชัดเจนพร้อมเส้นนำประกอบ 
  2.2.2 ความถูกต้องของการประกอบความสมบูรณ์ของช้ินส่วนมาตรฐาน 
  2.2.3 กำหนดรายละเอียดต่างๆในแบบ 
  2.2.4 ตารางรายการวัสดุ 
  2.1.5 ตารางรายละเอียดผู้เขียน (Title block) 
 2.3 การเขียนภาพส่ังงานการผลิต 
  2.3.1 เขียนภาพส่ังงานการผลิตลงในกระดาษแผ่น 
  2.3.2 แสดงให้เห็นรายละเอียดงานบางจุด (Section) 
  2.3.3 ตารางรายละเอียดผู้เขียน (Title block) 
  2.3.4 สัญลักษณ์มุมมองภาพ 
ตารางที่1 เกณฑ์คะแนน 

เรื่อง   คะแนนเต็ม คะแนนการแข่งขัน 
1. ความถูกต้องในการเขียนภาพ 3D Model ( 10 คะแนน )  
2. แบบส่ังงานการผลิต ( 30 คะแนน )  
3. ภาพประกอบ 2 มิติ   ( 30 คะแนน )  
4. ภาพประกอบ 3 มิติ ( 30 คะแนน )  

รวม     ( 100 คะแนน )  
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ   
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
วิชา เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ( Solid works / Inventor ) 

ระดับ ปวส. เวลา 5 ช่ัวโมง   
******************************************************************* 

หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน........................................................................................................................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รายละเอียด คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 1. ความถูกต้องในการเขียนภาพ 3D Model 

1.1 ความถูกต้อง ช้ินท่ี 1 (วัด Mass +- ไม่เกิน 0.5 g) 5  
1.2 ความถูกตอ้ง ช้ินท่ี 1 (วัด Mass +- ไม่เกิน 0.5 g) 5  
2. แบบสั่งงานการผลิต คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2.1 เลือกงาน ทีโจทย์กำหนด สำหรับส่ังงานการผลิต (วางภาพตามมาตรฐาน) 2  
2.2 เลือกงาน ทีโจทย์กำหนด สำหรับส่ังงานการผลิต (วางภาพตามมาตรฐาน) 2  
2.3 เลือกงาน ทีโจทย์กำหนด สำหรับส่ังงานการผลิต (วางภาพตามมาตรฐาน) 2  
2.4 เส้นผ่านศูนย์กลาง (ถ้างานเป็นส่วนโค้งไม่ใส่หักจุดละ 1 คะแนน) 5  
2.5 กำหนดขนาดเอง  (หัวข้อ2.1-2.3 จุดตรวจอิงตามเฉลย ไม่ครบหักจุดละ 2)  8  
2.6 Section ภาพ (เลือก Section ช้ินงานใดก็ได้ ถ้าไม่มีหักคะแนน) 4  
2.7 ตาราง Title block (ส่ิงท่ีต้องมี ช่ือ/สถาบัน ไม่มีหักคะแนน) 2  
2.8 สัญลักษณ์มุมมอง (ไม่มีหักคะแนน) 3  
2.9 วางภาพเหมาะสมกับกระดาษ (ดุลยพินิจกรรมการ) 2  
3. ภาพประกอบ 2 มิติ   คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.1 วางภาพฉาย ตามมุมมอง ได้ท้ังมุมมองท่ี 1และมุมมองท่ี 3 (ตามมาตรฐาน) 5  
3.2 สร้างภาพตัดได้ถูกต้อง (Section) เพื่อดูรายละเอียด  (ถ้าไม่มีหักคะแนน) 5  
3.3 ตาราง Part list และ Balloon (ขาด 1 จุด หัก 2 คะแนน) 5  
3.4 ช้ินงานท่ี 2 ประกอบ ช้ินงานท่ี 3  (ประกอบผิดไม่มีคะแนน) 2  
3.5 ช้ินงานท่ี 6 ประกอบ ช้ินงานท่ี 3  (ประกอบผิดไม่มีคะแนน) 2  
3.6 กำหนดระยะประกอบ  (จุดตรวจอิงตามเฉลย ไม่มีหักคะแนน) 4  
3.7 ตาราง Title block (ส่ิงท่ีต้องมี ช่ือ/สถาบัน ไม่มีหักคะแนน) 2  
3.8 สัญลักษณ์มุมมอง (ไม่มีหักคะแนน) 3  
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3.9 วางภาพเหมาะสมกับกระดาษ (ดุลยพินิจกรรมการ) 2  
4. ภาพประกอบ 3 มิติ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4.1 ภาพแยกช้ินส่วนและนำประกอบถูกต้อง (ถูกต้องตามแบบเฉลย) 10  
4.2 เส้นนำประกอบถูกต้องสวยงาม (ตามมาตรฐาน/ดุลยพินิจกรรมการ) 7  
4.3 ความเหมาะสมการเขียนแบบ (การทับซ้อนของรูป 1 จุดหัก 2 คะแนน) 6  
4.4 ตาราง Part list และ Balloon (ขาด 1 จุด หัก 2 คะแนน) 5  
4.5 วางภาพเหมาะสมกับกระดาษ (ดุลยพินิจกรรมการ) 2  

รวม 100  
 
หมายเหตุ ในแต่ละวิทยาลัยสามารถส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องนำ

คอมพิวเตอร์มา  โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  จะดำเนินการจัด เตรียมไว้ให้โดยใช้
โปรแกรม Solid Works Version 2016 และ Inventor 2016 
3. คณะกรรมการตัดสิน 

 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก 

- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 

- สถานประกอบการ 
 *** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้สุด *** 

 
    


