
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์   

สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ระดับ (ปวส.) ระดับภาค ปีการศึกษา 2561 

 
 

1. วัตถุประสงค์ของการแข ่งข ัน 
1.1 เพื ่อเป็นการส่งเสรื มทื กษะงานยานยนต์ดีเซลให้แกื่นื กเรียน-น กศึกษา 
1.2 เพื ่อให้นื กเรียน-น กศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใชื้ให้เก ดประโยชน์ 
ืืืืืในการปฏื บ ต งานจรื ง 
1.3 เพื ่อให้นื กเรียน-น กศึกษาได้ร บประสบการณื์นอกเหน ือจากการศึกษาในหื้องเรียน 
1.4 เพื ่อเป็นการประชาสื มพื นธื์ืและเผยแพรผ่ลงานของสถานศึกษาในสื งกื ดสำนื กงานคณะกรรมการืืืืืืื

การอาชืีวศึกษา 
1.5 เพื ่อยกระด บท กษะฝีมื องานอาชืีพในประชาคมอาเซียน 

 

2. ค ุณสมบัตขิองผู้เข้าประกวด แข่งขัน 
2.1 คุณสมบ ต ท ่วไป 
     1) เป็นสมาช กสาม ญองคื์การน กวื ชาชืีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระด บสถานศึกษา 

2) เป็นน กเรียน-น กศืึกษาระบบปกต  หร อระบบทวื ภาคี (ไม่เป็นพน กงานประจ าบรื ษ ท) 
ของสถานศืึกษาสื งกื ดสำนื กงานคณะกรรมการการอาชืีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรืียนืหลื กสูตรืืืืืื 
ประกาศนียบ ตรวื ชาชืีพช ้นสูง (ปวส.)  ยกเว้นนื กเรียน-น กศืึกษา ทวื ศืึกษาและเทียบโอนความรู้
ประสบการณ์งานอาชีพ 

3) ระด บจ งหว ดืผ่านการประกวดแข่งข นืและได้ร บรางว ลชนะเล ศระด บสถานศึกษา 
4) ระด บภาคืผ่านการประกวดแข่งข นืและได้ร บรางว ลชนะเล ศระด บจ งหว ด 
5) ระด บชาต ืผ่านการประกวดแข่งข นืและได้ร บรางว ลชนะเล ศ/รองชนะเล ศอ นด บื1/รองชนะเล ศืื 

ืืืืืืืืืืืืืืืืือ นด บื2 ระด บภาค 
 6) ย ่นหล กฐานการสม ครตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด แข่งขื น 

2.2 คุณสมบ ตื เฉพาะ 
1) ทีมเขื้าร่วมการแข่งขื นประกอบดว้ยผืู้เข้าแข่งขื นทีมละ 2 คน และสำรอง 1 คน ครผูืู้ควบคุมทืีม 1 คนืื 

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืการแข่งข นต้องใช้ผู้แข่งข นหล กตลอดการแข่งข นืการเปลี่ยนต วใช้ผู้แข่งข นส ารองต้องได้ร บการ 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืพ จารณาจากคณะกรรมการผู้จ ดการแข่งข นืและแจ้งให้ทีมแข่งข นทุกทีมได้ทราบก่อนการแข่งข นื15ื 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืนาท ี
              2) ก าล งศืึกษาอยู่ในหล กสูตรประกาศนียบ ตรวื ชาชืีพช ้นสูงื(ปวส.) สาขาวื ชาเทคน คเคร ่องกลืสาขางาน 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืเทคน คยานยนต์ 
                  3) ผู้เข้าร่วมแข่งข นแต่งกายด้วยเคร ่องแบบชุดน กเรียน-น กศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย 
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3. รายละเอ ียดการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (สนับสนุนโดยอีซูซุ) 
3.1 การแข่งขันภาคทฤษฎี :  

ข้อสอบภาคทฤษฎี : ข้อสอบเป็นแบบปรน ยืจ านวนื100ืข้อื4ืต วเล อก ื(20 คะแนน)ืืืเวลาในการ 
สอบื90ืนาท ี
ห วข้อการสอบ 
          3.1.1ืความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ 

                3.1.2 น้ าม นเช ้อเพล งและสารหล่อล ่น 
                    3.1.3 การใช้และการบ ารุงรักษารถยนต์ 

3.1.4 เคร ่องม อว ดและเคร ่องม อทดสอบ 
3.1.5 ความปลอดภ ยในการท างาน        
3.1.6 ระบบเคร ่องยนต์ 
3.1.7 ระบบส่งก าล ง 
3.1.8ืระบบรองร บน้ าหน ก  
3.1.9ืระบบบ งค บเลี้ยว 
3.1.10ระบบเบรก 
3.1.11ระบบไฟฟ้ารถยนต์  
   

  3.2 การแข่งขันภาคปฏิบัติ : 
การแข่งข นจะแบ่งเป็นสถานีท ้งหมดื5ืสถานีื(80ืคะแนน)ืืเวลาที่ใช้ในการแข่งข นสถานีละื15ืนาทีืื 

 ืืืืืืืืืืืสถานีที่ 1 การบริการเครื่องยนต์ดีเซลอีซูซุรุ่น  4JK1-TC  
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื:ืให้ผู้เข้าแข่งข นตรวจและบร การงานห วฉีด 
             สถานีที่ 2 การตรวจสอบสภาพทั่วไปของรถยนต์ (รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 บลูเพาเวอร์ ) 

   : ให้ผู้เข้าแข่งข นตรวจสอบสภาพท ่วไปของรถยนต์ืและว เคราะห์ปัญหาด้วยเคร ่องม อื 
     G-IDSSืพร้อมบ นทึกผลการตรวจสอบลงในใบตรวจสอบให้ครบทุกรายการ 

ืืืืืืืืืืืืืืื 
                    สถานีที่ 3 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางกล  การบริการเครื่องยนต์ดีเซลอีซูซุรุ่น  4JK1-TC 

ืื :ืให้ผู้เข้าแข่งข นืืตรวจว ดงานบร การเส ้อสูบเคร ่องยนต์ 
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                    สถานีที่ 4 งานระบบไฟฟ้ารถยนต์ การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  
                                  (รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์)         
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื:ืให้ผู้เข้าแข่งข นตรวจว ดและว เคราะห์ความเสียหายของวงจรระบบไฟฟ้าในรถยนต์           
                     สถานีที่ 5 งานระบบส่งถ่ายก าลัง ( เฟืองท้าย รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์  ) 

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื:ืให้ผู้เข้าแข่งข นตรวจสอบ,ประกอบช ้นส่วนและปร บต ้งตามว ธีการที่ถูกต้อง 
 

4. อ ุปกรณ ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต ้องเตร ียมมาในว ันแข่งขัน 
1. นำผื้าเชื ดม อืและถุงม อผ้ามาใช้ในการแขื่งข นภาคปฏื บ ต  
 2. ปากกาคนละื1ืด้าม 
 

5. เกณฑ ์การพิจารณาผลการแข่งขัน 
1.  คะแนนสอบภาคทฤษฏืีืคื อ คะแนนของผู้แข่งขื นท ้ง 2 คน รวมกื นแล้วหาค่าเฉลี่ย 
2.  คะแนนภาคปฏ บ ต ืค อืคะแนนของผู้แข่งขื นท ง้ 2 คน รวมกื นและหาค่าเฉลี่ย 

   3.  จะพ จารณาต ดส นืทีมแข่งข นที่ท าคะแนนรวมท ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏ บ ต สูงสุดเป็นอ นด บื1-3 ืืื 
ืืืืืืืืเป็นผู้ได้ร บรางว ลชนะเล ศ, รองชนะเล ศอ นด บื1 และรองชนะเล ศอ นด บื2 ตามล าด บ  

4.  กรณทีืีมที่เขื้าร่วมการแข่งขื นมีคะแนนรวมเทา่ก นให้ทีมที่มืีคะแนนภาคปฏื บ ตื มากกว่าเปื นทีมชนะ 
5.ืืืหากคะแนนเท่าก นท ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏ บ ต จะพ จารณาคะแนนภาคปฏ บ ต จากล าด บืื 

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืความส าค ญของห วข้อการแข่งข น 
6.  ให้ประกาศผลการแข่งขื นโดยเปิดเผยืและแสดงให้สาธารณะชนทราบ 
7.  ผลการต ดส นของคณะกรรมการจ ดการแขื่งข นถ อวื่าเป็นที่ส ้นสืุด 
 

6. กรรมการตัดสิน 
             1.  ใช้กรรมการให้คะแนนจากจากบร ษ ทืตรีเพชรอีซูซุืเซลส์ืจ าก ด/บร ษ ทในเคร ออีซูซุื 

2.  กรรมการจากสถานศึกษาส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคน ้น ๆ  
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7. เกณฑ ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
7.1 คะแนน 90   ขึ้นไป ระด บเหรียญทอง 
7.2 คะแนน 80 -  89 ระด บเหรียญเง น 
7.3 คะแนน 70 -  79 ระด บเหรียญทองแดง 

 

8. เกณฑ ์การรับรางว ัล 
8.1 ชนะเล ศ ค อ ผืู้ทีื่ได้คะแนนสืูงสืุด (1 รางว ล) 
8.2 รองชนะเล ศอื นด บ 1 คื อ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางว ลชนะเล ศ (1 รางว ล) 
8.3 รองชนะเล ศอื นด บ 2 คื อ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางว ลรองชนะเล ศอื นด บ 1 (1 รางว ล) 
 

9. รางว ัลที่ได้ร ับ 
9.1 ชนะเล ศ ืได้ร บโล่พร้อมเกืียรต บ ตร 
9.2 รองชนะเล ศอื นด บ 1 ได้รื บเกียรต บ ตร 
9.3 รองชนะเล ศอื นด บ 2 ได้รื บเกียรต บ ตร 
 

หมายเหตุ 
1. ผู้เข้ารว่มประกวดแข่งข นทีท่ าคะแนนได้ตามเกณฑื์ข้อ 7 ได้ร บเกียรต บ ตรตามระด บเหรืียญน ้น ๆ  
2.   โล่รางว ลมอบให้สถานศึกษา  เกียรต บ ตรมอบให้ผืู้เข้าประกวดแขื่งข น และครูผู้ควบคืุม 
3.  ผู้เข้าประกวดแขื่งข นที่ไม่ได้รางว ลตามขอ้ื9 ครูผู้ควบคุม/กรรมการทุกฝ่าย ได้ร บเกียรตื บ ตร 
4.ืืืผู้ได้ร บรางว ลชนะเล ศต้องอยู่ร บรางว ลในพ ธีปิดืการประชุมองคื์การน กวื ชาชืีพในอนาคตแห่งื 

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืประเทศไทย 
 
 
 

 

กรรมการผู้ประสานงานออกกฎเกณฑ์ และกติกา 
 : ว่าที่เรือตรีมนต์ชัย แช่มสา โทร. 081-5755949 

: นายสุเมธ รินทลึก โทร. 093-0069133 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


