
 
 
 

เกณฑก์ารแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม 
ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

งานส ารวจเพื่อท าแผนที่ภูมิประเทศ   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาการก่อสร้าง/โยธา/ส ารวจ  ระหว่างวันที่  10 - 14  ธันวาคม   2555 

 
 

จัดการแข่งขันโดยแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา   ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
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ก าหนดการการแข่งขันทกัษะวชิาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม 
งานส ารวจเพ่ือท าแผนที่ภูมิประเทศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาการก่อสร้าง/โยธา/ส ารวจ    ระหว่างวันที่  10 - 14  ธันวาคม  2555 
วัน/เดือน/ปี เวลา รายการ หมายเหตุ 

10  ธ.ค.55 09.00 – 11.00 น. รายงานตัว 
-   กรรมการด าเนินการแข่งขัน 
-  ครูผู้ควบคุม 
-  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 

ณ  แผนกวิชาก่อสร้าง 

 10.00 – 11.00 น. ประชุมกรรมการด าเนินการแข่งขัน ณ  แผนกวิชาก่อสร้าง 

 13.00 น. เป็นต้น ประชุม 
-  ครูผู้ควบคุม 
-  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
-  ติดตั้งอุปกรณ์การแข่งขัน 
-  ทดลองกระแสไฟฟ้า 

ณ  แผนกวิชาก่อสร้าง 

 15.00 -16.00น. - ผู้ควบคุมนักศึกษาและคณะกรรมการ
ตัดสินประชุมฟังค าช้ีแจง  พร้อมน ากล้อง
ส ารวจมาให้กรรมการ ตรวจสอบ  

นักศึกษาเข้าแข่งขัน 
5 คน   ครูผู้ควบคุม  1 
ท่าน 

 16.00 -17.00น. - ดูสภาพพื้นที่แข่งขันที่สนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 

 

11 ธ.ค.2555 07.30-08.00น. -รายงานตัว ณ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

07.30 น. ให้นักศึกษาที่เข้า 
แข่งขันมาพร้อมกันท่ีแผนก
วิชา 
-สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 

 08.00-8.30น. 
09.00-17.00น. 

 

-พิธีเปิด 
-ปฏิบัติงานสนาม 
 

 12 ธ.ค.2555 08.00-17.00น. งานค านวณและลงที่หมายแผนท่ี 07.30 น.  
นักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันมา
พร้อมกันที่แผนกวิชา 
ช่างก่อสร้าง 

  13 
ธ.ค.2555 

09.30 น. ให้นักศึกษา  ครูผู้ควบคุม รวมกันที่แผนก
วิชาช่างก่อสร้าง 

09.30 น.  
นักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันมา
พร้อมกันที่แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง 

 10.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน รับรางวัล 

   
***ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม   พัชรพล  พานประทีป  ช่างก่อสร้าง/โยธา  วท.นม  081-9558-089 
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รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 

ทักษะ  งานส ารวจเพื่อท าแผนที่ภูมิประเทศ 
ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2555 

 
 

 
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานส ารวจเพื่อท าแผนที่ภูมิประเทศ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาการก่อสร้าง/โยธา/ส ารวจ 

1. ข้อก าหนด 

1.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องก าลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช. สาขางานส ารวจ  สาขางานก่อสร้าง  หรือ
สาขางานโยธา   

1.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 5 คน โดยมีครูผู้ควบคุมทีม 1 คน แต่ละอาชีวศึกษา
จังหวัด(อศจ.)ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม 

1.3 ผู้เข้าต้องรายงานตัวที่สนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน ถ้ามีเหตุต้องล่าช้า 
อนุโลมให้ล่าช้าได้ ไม่เกิน 30 นาทีแรก นับจากเวลาที่ก าหนดเริ่มการแข่งขันทักษะ 
หากเกินจะถูกปรับคะแนน 10 คะแนนทุก 15 นาที 

1.4 แต่งกายด้วยเครื่องแบบของสถานศึกษา ( กรณีที่ในทีมมีนักเรียนหญิง อนุโลมให้ใส่
กางเกงตามท่ีสถานศึกษานั้นก าหนดไว้ ) 

1.5 ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขันให้สอบถามคณะกรรมการจัดการแข่งขันนั้น 
 

2.  การรับสมัคร 
                    2.1   ส่งใบสมัคร   ภายในวันที่  10  ธันวาคม  2555  ก่อนเวลา 16.00 น.  
    ณ แผนกวิชาก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
                      โทรศัพท์ 044 – 242002  โทรสาร 044 - 254950 

2.2  ให้ครูผู้ควบคุมทีมมาประชุมฟังค าชี้แจง กติกาการแข่งขัน ดูสถานที่แข่งขัน         
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2555  เวลา  13.00  น.  ณ ห้อง 6201 แผนกวิชาก่อสร้าง   
วิทยาลัยเทคนิคนครราสีมา    
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3.  ลักษณะงานที่แข่งขัน 
                 3.1  แข่งขันท าแผนที่แผ่นราบ  ณ  สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา จังหวัด
นครราชสีมา 
 3.2 ระยะเวลาในการท างาน รวม 2 วันแบ่งออกเป็นตอนต่างๆ ดังนี้ 
  3.2.1 งานเก็บข้อมูลในสนาม โดยการเก็บรายละเอียดทั้งทางราบ และทางดิ่ง  
ภายในเวลา  1 วันซึ่งต้องปฏิบัติงานต่างๆ ภายใต้ข้อก าหนดดังนี้  
  ก. งานรังวัดวงรอบ ก าหนดจ านวนหมุดวงรอบไม่น้อยกว่า 5 หมุด ใช้กล้องวัดมุม
ระบบปกติทั่วไป หากใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องวัดได้เฉพาะมุมเท่านั้น และต้องวัดมุมวงรอบอย่าง
น้อย 3 ชุดต่อ 1 มุม โดยผลรวมก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนทางมุมไม่เกิน  +30 n  ส่วนการวัด
ระยะระหว่างหมุดก าหนดให้ใช้เทปวัดระยะ ความต่างของการวัดระยะไปและกลับ ไม่เกิน 1: 5,000 
  ข. งานรังวัดระดับ  ให้ใช้กล้องระดับอัตโนมัติธรรมดา ประกอบกับไม้วัดระดับที่มี
ส่วนแบ่งละเอียดโดยตรง 1 เซนติเมตรความคลาดเคลื่อนของการท าระดับไปกลับต้องไม่เกิน             
+ 12 mm.  km  โดยท าการรังวัดค่าระดับของหมุดวงรอบส ารวจที่ก าหนดไว้ อนึ่งคณะกรรมการ 
จะก าหนดหมุด B.M. และค่าระดับแรกออกให้ภายหลัง 
     ค. เก็บรายละเอียด ให้ใช้วิธี Stadia ท าการเก็บรายละเอียดและค่าระดับพ้ืนดิน     
ของสิ่งต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 จุด 
  3.2.2 งานค านวณและท าแผนที่ต้นฉบับ ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน ในรายการต่างๆ 
ดังนี้ 
  ก. ค านวณพิกัดฉากของวงรอบ และรายละเอียด  โดยให้ผู้เข้าแข่งขันก าหนดค่าพิกัด
ฉากหมุดแรกออกตามความต้องการ พร้อมทั้งค านวณเนื้อที่ของพ้ืนที่ โดยให้อยู่ในหน่วยวัดของไทย 
คือ ไร่ งาน ตารางวา 
  ข. ท าแผนที่ภูมิประเทศ โดยใช้สัญลักษณ์ตามสากลนิยม  ส่วนตัวเลขและตัวอักษร
ต่าง ๆ  เขียนด้วย Free Hand 
 
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
    อุปกรณ์ที่แต่ละสถานศึกษาต้องจัดเตรียมมาเอง 

4.1 งานวัดมุม 
       4.1.1 กล้องวัดมุมภายใต้ข้อก าหนด และพร้อมเข็มทิศ จ านวน 1 ชุด 
       4.1.2 อุปกรณ์ส าหรับตั้งลูกดิ่ง จ านวน 2 ชุด 
       4.1.3 เทปวัดระยะทาง 1 เส้น 
4.2 งานวัดระดับ 
       4.2.1 กล้องอัตโนมัติธรรมดา 1 ชุด 
       4.2.2 ไม้วัดระดับ ( Staff ) และฐานรองไม้วัดระดับ 2 ชุด  
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4.3 การวัดระยะ 
      4.3.1 โซ่หรือเทปวัดระยะทาง 1 เส้น 
      4.3.2 หลักเล็งแนว และห่วงคะแนน 

 4.4 อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ค้อน ตะปู ฝาน้ าอัดลม และอุปกรณ์เครื่องเขียนอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการ
ขึ้นรูปแผนที่หรือลงที่หมายแผนที่ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 

 
 หมายเหตุ ทุกทีมสามารถใช้ Computer Notebook หรือ PC เพ่ือช่วยในการค านวณได้ 
แต่ผลค านวณจะต้องกรอกใส่แบบฟอร์มที่ก าหนดให้เท่านั้น  

 
อุปกรณ์ที่ทางสถานที่แข่งขันเตรียมไว้ให้ 

1. โต๊ะส าหรับลงที่หมายแผนที่ 
2. แบบฟอร์มการท าวงรอบ  การถ่ายระดับ  และการเก็บรายละเอียด 
3. กระดาษเขียนแบบ   ขนาด A2 ทีมละ 1 แผ่น 
4. กระดาษไขเขียนแบบ   ขนาด A2 ทีมละ 1 แผ่น 

 
5.งานที่ต้องการ        
      แผนที่ภูมิประเทศบนกระดาษไขเขียนแบบฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด (ห้ามใช้เครื่อง Plotter หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นช่วยในการลงที่หมายแผนที่) 

6. เกณฑ์การให้คะแนน 
    1. งานรังวัดวงรอบ     100 คะแนน 
    2. งานรังวัดระดับ       100 คะแนน 
    3. งานรังวัดเก็บรายละเอียด   200 คะแนน 
    4. งานค านวณพิกัดฉากและพ้ืนที่  200 คะแนน 
    5. งานท าแผนที่ภูมิประเทศ    200 คะแนน  
                          รวมทั้งสิ้น             700 คะแนน   
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7.  ผลการตัดสิน 
 7.1  รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ห์และเกียรติบัตร  
 7.2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่และเกียรติบัตร 
 7.3      ผู้เข้าแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตรชมเชยทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    5. งานท าแผนที่ภูมิประเทศ   
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8. แบบฟอร์มสมุดสนาม(คณะกรรมการจะแจกในวันแข่งขัน และต้องเป็นแบบฟอร์มที่มีลายเซ็นต์
ของคณะกรรมการเท่านั้น)   
              8.1  ตารางการท าวงรอบ 
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             8.2 ตารางงานระดับ 
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              8.3 ตารางการเก็บรายละเอียด 
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          8.4  ตารางงานค านวณพิกัดฉากและพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 


