
 

 

 

 

 

 

 



 ก ำหนดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำช่ำงยนต์ ทักษะงำนยำนยนต์ดีเซล 
ระดับภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร  

วันที่ 23 – 25 ธันวำคม 2562 
ณ วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

 
 

ก ำหนดกำร 
 วันจันทร์ ที่ 23 ธันวำคม 2562  
  เวลา 09.00 น.   คณะกรรมการด าเนินงานจัดเตรียมสถานที่  
  เวลา 13.00 น.  ทีมแข่งขันรายงานตัวลงทะเบียน ณ แผนกช่างยนต์   
                                                    วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 วันอังคำร ที่ 24 ธันวำคม 2562   
  เวลา 0๘.00 น.   ผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียน และครูผู้ควบคุมทีมลงทะเบียน 
                     เวลา 09.00 น.  ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี  
                                                    เปิดการแข่งขัน 
  เวลา 1๐.00 น.  แข่งขันทักษะภาคทฤษฎี 
  เวลา 1๓.00 น.  เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันทักษะภาคปฏิบัติพร้อมด ู  
                                                    สถานีแข่งขันจริง 
 วันพุธ ที่ 2๕ ธันวำคม 2562  
  เวลา 08.00 น.  ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีมลงทะเบียน  
  เวลา 0๙.00 น.  แข่งขันทักษะภาคปฏิบัติ (ภาคเช้า) 
  เวลา 12.00 น.  พักรับประทานอาหาร 
  เวลา 13.00 น.  แข่งขันภาคปฏิบัติ (ภาคบ่าย) 
  เวลา 15.00 น.  ประกาศผลการแข่งขันระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
  เวลา 16.00 น.  ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี 
                                                    มอบเกียรติบัตร และพิธีปิดการแข่งขันทักษะ  
 
 วันศุกร์ ที่ 27 ธันวำคม 2562 
                     ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรับมอบโล่รางวัล ณ เวทีองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
 

หมำยเหตุ 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  2. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เจ้าภาพ 
ชื่อผู้ประสำนงำน     ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์ แสงสว่าง  โทร. 081 – 411 - 3221 
 



ตำรำงกำรแข่งขันทักษะงำนยำนยนต์ดีเซล ระดับภำค ครั้งที่ 31 
ณ วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว 

ระหว่ำงวันที่ 23 – 25 ธันวำคม  พ.ศ. 2562 
วัน 

เวลา 

 

08.00-09.00 
 

09.00-10.00 
 

10.00-11.00 
 

11.00-12.00 
 

12.00-13.00 
 

13.00-14.30 
 

14.30-15.00 
 

15.00-16.30 
 

16.00-18.00 

23 ธ.ค. 2562  
คณะกรรมการด าเนินงานเดินทางถึง/เตรียมสถานที่/เอกสาร/จัดสถานที่ 

 

  

พัก
รับ

ปร
ะท

ำน
อำ

หำ
รก

ลำ
งว

ัน 

 
ทีมแข่งขันรายงานตัว ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

24 ธ.ค. 2562  

ลงทะเบียนผู้เข้า
แข่งขัน/            

ครูผู้ควบคุมทีม 

 

พิธีเปิดการ
แข่งขัน 

 

 
 
 

แข่งขันทักษะภาคทฤษฎี 

 
 

เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันทักษะภาคปฏิบัติ                                
พร้อมดูสถานีแข่งขันจริง 

 
25 ธ.ค. 2562  

 

ลงทะเบียน 

 
 

แข่งขันทักษะภาคปฏิบัติ  
(ภาคเช้า)        

                       

 
 

แข่งขันทักษะภาคปฏิบัติ  
(ภาคบ่าย)                               

 
 

พิธีปิดฯ มอบ
เกียรติบัตร 

26 ธ.ค. 2562  
 

 

27 ธ.ค. 2562 
(เฉพาะทีมที่
ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ) 

 
ลงทะเบียน 

 

 
พิธีปิดการ

ประชุมฯ มอบ
โล่รางวัล
ชนะเลิศ 

 

      



  

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 

 
      

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
 1.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะงานยานยนต์ดีเซลให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 1.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์            
                ในการปฏิบัติงานจริง 
 1.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
 1.4 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
                คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1.5 เพ่ือยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแข่งขัน 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  1) เป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา 
  2) เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) 
      ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียน  
                         เรียนหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยกเว้นนักเรียน นักศึกษา ทวิศึกษา 
                         และเทียบโอนความรู้ประสบการณ์งานอาชีพ 
  3) ระดับจังหวัด ผ่านการประกวดแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษา 
  4) ระดับภาค ผ่านการประกวดแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
  5) ระดับชาติ ผ่านการประกวดแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ                      
                        1/รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 
  6) ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด  
                         แข่งขัน 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
  1) ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
  2) ผู้แข่งขันทีมละ 2 คน ส ารอง 1 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน  
                     3) ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา ให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของ 
                         สถานศึกษาท่ีสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 

 

รายละเอียดการแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล (สนับสนุนโดยอีซูซุ) 
3. หัวข้อการแข่งขัน 
 3.1 การแข่งขันภาคทฤษฎี : 
                ข้อสอบภาคทฤษฎี : ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ 5 ตัวเลือก (20 คะแนน)                             
เวลาในการสอบ 90 นาที 
 หัวข้อการสอบ 
  3.1.1 ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ 
  3.1.2 น้ ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 
  3.1.3 การใช้และการบ ารุงรักษารถยนต์ 
  3.1.4 เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ 
  3.1.5 ความปลอดภัยในการท างาน 
  3.1.6 ระบบเครื่องยนต์ 
  3.1.7 ระบบส่งก าลัง 
  3.1.8 ระบบรองรับน้ าหนัก-ระบบบังคับเลี้ยว 
  3.1.9 ระบบเบรก 
  3.1.10 ระบบไฟฟ้ารถยนต์   
 3.2 การแข่งขันภาคปฏิบัติ : 
      การแข่งขันจะแบ่งเป็นสถานีทั้งหมด 5 สถานี (80 คะแนน) เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน                    
สถานีละ 15 นาที 
          สถานีที่ 1 การบริการเครื่องยนต์ดีเซลอีซูซุ 4JK1-TC : 4JJ1-TC 
  : ให้ผู้เข้าแข่งขัน ตรวจและบริการงานเพลาลูกเบี้ยว 
 สถานีที่ 2 การตรวจสอบสภาพทั่วไปของรถยนต์ (รถยนต์อีซูซุดีแมกซ์ All - New)                                           
                    : ให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบสภาพทั่วไปของรถยนต์ และวิเคราะห์ปัญหาด้วย  
                       เครื่องมือวัดวิเคราะห์ปัญหาและเครื่องมือพิเศษ 
                     : พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบลงในใบ ตรวจสอบสภาพทั่วไปของรถยนต์                
                         ให้ครบทุกรายการ 
 สถานีที่ 3 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางกล ด้านยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า  
           : ให้ผู้เข้าแข่งขัน วัดค่าการสึกหรอและการใช้งาน 

- ลูกสูบ-กระบอกสูบ-ก้านสูบ 
- มอเตอร์สตาร์ต 

 สถานีที่ 4 งานเครื่องล่างและส่งถ่ายก าลังยานยนต์ 
  : ให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจวัดและวิเคราะห์ความเสียหายของเกียร์อีซูซุ รุ่น MUX  
 สถานีที่ 5 งานวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้ารถยนต์    
                    : ให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้ารถยนต์ด้วยเครื่องมือ 
                       G-IDSS  

4. อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน 
 1. น าผ้าเช็ดมือ และถุงมือมาใช้ในการแข่งขันภาคปฏิบัติ 
 2. ปากกาคนละ 1 ด้าม   
 
                 



 

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 

5. เกณฑ์การพิจารณาผลการแข่งขัน 
 5.1 คะแนนสอบภาคทฤษฎี คือ คะแนนของผู้แข่งขันทั้ง 2 คน รวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย  
 5.2 คะแนนภาคปฏิบัติ คือ คะแนนของผู้แข่งขันทั้ง 2 คน รวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย 
 5.3 จะพิจารณาตัดสิน ทีมแข่งขันท่ีท าคะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสูงสุดเป็นอันดับ            
                1 – 3 เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ,รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามล าดับ 
 5.4. กรณีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากันให้ทีมที่มีคะแนนภาคปฏิบัติ                     
                 มากกว่าเป็นทีมชนะ 
 5.5 หากคะแนนเท่ากันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะพิจารณาคะแนนภาคปฏิบัติจากล าดับ  
                ความส าคัญของหัวข้อการแข่งขัน 
 5.6 ให้ประกาศผลการแข่งขันโดยเปิดเผย และแสดงให้สาธารณะชนทราบ 
 5.7  ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรรมการตัดสิน 
 6.1 ใช้กรรมการให้คะแนนจากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุ เซลส์ จ ากัด /บริษัทในเครืออีซูซุ 
 6.2 กรรมการจากสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคนั้นๆ 
7. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
 7.1 คะแนน 90 ขึ้นไป ระดับเหรียญทอง 
 7.2 คะแนน  80 – 89  ระดับเหรียญเงิน 
 7.3 คะแนน 70 – 79  ระดับเหรียญทองแดง 
8. เกณฑ์การรับรางวัล 
 8.1 ชนะเลิศ คือ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด (1 รางวัล)  
 8.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) 
 8.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 
9. รางวัลที่ได้รับ 
           9.1 ชนะเลิศ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
           9.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
           9.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
 
 

 หมายเหตุ 
 1. ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันได้มากตามเกณฑ์ข้อ 7 ได้รับเกียรติบัตรตามล าดับเหรียญนั้นๆ 
 2. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
 3. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 9 ครูผู้ควบคุม/กรรมการทุกฝ่าย ได้รับเกียรติบัตร 
 4. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศต้องอยู่รับรางวัลในพิธีปิด การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
              ประเทศไทย 
            

กรรมการผู้ประสานงานออกกฎเกณฑ์ และกติกา 
ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์ แสงสว่าง โทร. 081-411-3221 

 
 

 



 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ให้สถานศึกษาท่ีเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ด าเนินการดังนี้ 
     1. ดาวโหลด รายละเอียดการแข่งขัน ได้ที่ Line : ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 2562 สระแก้ว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOWLOAD : โดยเข้าที่ อัลบั้ม ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 
  1.1 ก าหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  
  1.2 เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
  1.3 ใบสมัครการแข่งขัน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
  1.4 รายละเอียดเพ่ิมเติม  
 2. ถ่ายรูปผู้ควบคุม และผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคน ถ่ายภาพท่าตั้ง แล้วน าภาพลงใน WORD พิมพ์ชื่อสถานศึกษา 
พิมพ์ชื่อครูผู้ควบคุมและชื่อผู้เข้าแข่งขันใต้ภาพให้ชัดเจน เพ่ือท าป้ายแขวนให้ได้อย่างถูกต้องแล้วให้แผนกวิชาช่างยนต์ 
ทาง Line : ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 2562 สระแก้ว  
 3. หากผู้เข้าแข่งขันทีมใดมีข้อสงสัยกรุณาติต่อ  
  - ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์ แสงสว่าง  Email : Apirakmax50@gmail.com  หรือ                                  
                                                           ID Line : 0814113221 
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