
กิจกรรมที่ 1 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสง่แบบตอบรับเข้ารว่มการแขง่ขันมาท่ี :  
นายจรัญ ธรรมใจ โทร. 08 9658 0474 อีเมล์ : jaran.t@rmutsv.ac.th 

และนางสาวปาณิสรา ถนนทิพย์ โทร. 0 7431 7180 อีเมล์ : Pranisara@yahoo.co.th 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  

เลขท่ี 2/1 ถ.ราชด าเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

การแข่งขันทกัษะงานวัดละเอยีด ครั้งที่ 3 (ประจ าปี 2561) 
 

 

วันที่ 11 กุมภาพนัธ์  2561 ด าเนินการโดย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย  

โทร 074-317180  

 

งานวัดละเอียด นับเป็นพื้นฐานทางเทคนิคท่ีส าคัญ ส าหรับการวัดและการควบคุมคุณภาพของงานในด้านการผลิต และ

การซ่อมบ ารุงซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ปฏิบัติงานการวัดจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจด้านทฤษฎี และทักษะปฏิบัติ ในการใช้

เคร่ืองมืองานวัดละเอียด ในปัจจุบันสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยเฉพาะ วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยการอาชีพ ตลอดจน

วทิยาลัยท่ีเปิดสอนด้านช่างอุตสาหกรรม ต่างก็ได้ให้ความส าคัญในการศึกษาด้านงานเคร่ืองมือวัดและมาตรวิทยา ตั้งแตแ่ผนกช่าง

เทคนิคพืน้ฐาน ช่างกลโรงงาน ชา่งยนต์ ชา่งเช่ือม เป็นต้น  

ในปีนี้สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วชิัย จึงจัดโครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านเคร่ืองมือวัดและมาตรวทิยา ซึ่งเป็นการใช้ความรู้และทักษะงานเคร่ืองมือวัด ส าหรับ

งานเครื่องมือกลต่างๆ ใน “การแข่งขันทักษะงานวัดละเอยีด” เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้าง

เครอืขา่ยนักศึกษา วทิยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ตอ่ไป 

ก าหนดการแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ครั้งที่ 3 (ปี 2561) 

 

ล าดับ ระยะเวลา กจิกรรม สถานที ่

1 5 กุมภาพันธ์ 2561  ปิดรับการสมัคร สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

2 7 กุมภาพันธ์ 2561 
ประกาศรายช่ือทีม และสนามแข่งขัน “การแขง่ขัน

ทักษะงานวัดละเอียด ครัง้ท่ี 3 (ปี 2561) 

 

http://inded.rmutsv.ac.th/  

 

 

3 11 กุมภาพันธ์ 2561 

แข่งขันทักษะงานวดัละเอียด 

-การแขง่ขันสอบภาคทฤษฎี (30 คะแนน)  

-การแขง่ขันภาคปฏบัิต ิ(70 คะแนน) 

ณ อาคารเรียน 62 ชัน้ 7 

ห้อง 62704 คณะศิลปศาสตร์ 

รางวัล / เกียรติบัตร 

 รางวัลชนะเลิศการแขง่ขัน  ได้รับเงินรางวัล  4,000 บาท โล่พร้อมเกียรตบัิตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท โล่พร้อมเกียรตบัิตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ได้รับเงินรางวัล  2,000 บาท โล่พร้อมเกียรตบัิตร 

 

http://inded.rmutsv.ac.th/


กิจกรรมที่ 1 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสง่แบบตอบรับเข้ารว่มการแขง่ขันมาท่ี :  
นายจรัญ ธรรมใจ โทร. 08 9658 0474 อีเมล์ : jaran.t@rmutsv.ac.th 

และนางสาวปาณิสรา ถนนทิพย์ โทร. 0 7431 7180 อีเมล์ : Pranisara@yahoo.co.th 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  

เลขท่ี 2/1 ถ.ราชด าเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

รายละเอยีดส าหรับผู้สมัครแข่งขัน 

การแข่งขนัทักษะงานวัดละเอยีด ครั้งที่ 3 

 (ประจ าป ี2561) 
 

1. รูปแบบการแข่งขันและการคัดเลือก 

1.1 การคัดเลือกใบสมัคร คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะคัดเลือกจาก 

ใบสมัครที่สง่เข้ามาทั้งหมด โดยพิจารณาทีมที่เหมาะสมเป็นไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ก าหนดเข้ารับการแขง่ขัน 

1.2 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งคณะกรรมการ ณ จุดลงทะเบียนพร้อม

เหตุผล และหลักฐานเพื่อขอเปลี่ยนตัว โดยมีใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานยืนยันที่เชื่อถือได้ โดยสามารถเปลี่ยนตัว

ได้แค่ 1 คนเท่านั้น ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการ 

1.3 การแข่งขันรอบเช้า วันที่  11 กุมภาพันธ์  2561 จะมีการสอบแข่งขันภาคทฤษฎีประเภททีม  

ณ อาคารเรียน 62 ช้ัน 7 ห้อง 62704 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยจะมีการเก็บ

คะแนนในภาคทฤษฎี 30 คะแนน ส าหรับผลคะแนนจะประกาศให้ทราบหน้าหอ้งสอบ เวลา 12.00 น.  

1.4 การแข่งขันรอบบ่าย วันที่  11 กุมภาพันธ์  2561จะมีการสอบแข่งขันภาคปฏิบัติ ประเภททีม  

ณ อาคารเรียน 62 ช้ัน 7 ห้อง 62704 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยจะมีการเก็บ

คะแนนในภาคปฏิบัติ 70 คะแนน ส าหรับผลคะแนนจะประกาศให้ทราบหนา้หอ้งสอบเวลา 15.00 น. 

1.5 การประกาศผลสอบ วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตัดสินจะประกาศผลการตัดสิน 

หนา้หอ้งสอบ และมอบรางวัล เกียรตบิัตรแก่ผู้ชนะการแขง่ขัน และผูเ้ข้าร่วมแข่งขัน ณ เวทีกลาง มทร.ศรีวชัิย 

 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. ปวส. หรอืปริญญาตร ีแผนก/สาขา ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม  

ช่างยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วทิยาลัยสารพัดช่าง และ/หรือวทิยาลัยที่เปิดสอนในวิชาช่าง

อุตสาหกรรมทุกสถานศกึษา ทั้งภาครัฐและเอกชน  
 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ 1 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสง่แบบตอบรับเข้ารว่มการแขง่ขันมาท่ี :  
นายจรัญ ธรรมใจ โทร. 08 9658 0474 อีเมล์ : jaran.t@rmutsv.ac.th 

และนางสาวปาณิสรา ถนนทิพย์ โทร. 0 7431 7180 อีเมล์ : Pranisara@yahoo.co.th 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  

เลขท่ี 2/1 ถ.ราชด าเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ครั้งที่ 3 
 (ประจ าปี 2561) 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ :  สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ชื่อทมี  

สถานศึกษา  

แผนก/สาขาวิชา  

ที่อยู่

สถานศึกษา 

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 

สมาชิก 1  ชั้นปี  โทรศัพท์  

E-mail  

สมาชิก 2  ชั้นปี  โทรศัพท์  

E-mail  

ผู้ประสานงานทมี (ต้องเป็นผู้ที่เข้าแข่งขัน) 

ชื่อ-สกุล  ชั้นปี  โทรศัพท์  

E-mail  

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ชื่อ-สกุล  

โทรศัพท์  ต่อ  

มือถอื  E-mail  

หมายเหตุ 
ผู้สมัครทุกคนต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำพร้อมส ำเนำถูกต้องมำด้วย คนละ 1 ฉบับ 



 

ก ำหนดกำรแข่งขนัทักษะงำนวัดละเอยีด ครั้งที่ 3 (ประจ ำปี 2561) 

วันท่ี 11 กุมภำพันธ ์ 2561   

ณ อำคำรเรียน 62 ชั้น 7 ห้อง 62704 คณะศิลปศำสตร์  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย 

เวลา รายละเอียด สถานที่ 

08.00 น-08.30 น. ลงทะเบียน สนามแขง่ขัน 

08.30 น-08.45 น. พิธีเปิด สนามแขง่ขัน 

08.45 น-09.15 น. คณะกรรมการจัดการแข่งขันชีแ้จงรายละเอียดการสอบ

ภาคทฤษฎี 

สนามแขง่ขัน 

09.15 น.-10.45 น. สอบภาคทฤษฎี สนามแขง่ขัน 

10.45 น.-11.00 น. กรรมการตั ดสิ นตรวจและป ระกาศผลคะแนน

ภาคทฤษฎี 

สนามแขง่ขัน 

11.00 น.-12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน สนามแขง่ขัน 

12.00 น.-12.15 น. คณะกรรมการจัดการแข่งขันชีแ้จงรายละเอียดการสอบ

ภาคปฏิบัติ 

สนามแขง่ขัน 

12.15 น.-13.45 น. สอบภาคปฏิบัติ สนามแขง่ขัน 

15.00 น. กรรมการตัดสินประกาศผลคะแนนสอบภาคปฏิบัติ สนามแขง่ขัน 

15.30 น. กรรมการตัดสินประกาศผลคะแนนรวมรอบเช้า และ

รอบบ่าย 

สนามแขง่ขัน 

16.00 น. พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรส าหรับผู้ชนะการ

สอบแขง่ขันและผู้เข้าร่วมการแขง่ขัน 

เวทีกลาง มทร.ศรีวชัิย 

หมำยเหตุ   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น.และ เวลา 13.30 น. 

  ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


