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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่นักเรียน 

นักศึกษา  
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ 

ปฏิบัติงานจริง  
1.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน  
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 

 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนัก เรี ยน นัก ศึกษาระบบปกติ  หรือระบบทวิภา คี  ( ไม่ เป็นพนัก งานประจ าบริษัท )  

 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียน  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. )              
 ยกเว้น  นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา 
4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1                  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 
6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด แข่งขัน 
 

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
          1. ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันทีมละ  2 คน และส ารอง 1 คน  ครูผู้ควบคุมทีม 1 

คน การแข่งขันต้องใช้ผู้แข่งขันหลักตลอดการแข่งขัน การเปล่ียนตัวใช้ผู้แข่งขันส ารองต้องได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันและแจ้งให้ทีมแข่งขันทุกทีมได้ทราบ ก่อนการแข่งขัน 15 
นาที       

          2. ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   สาขา
งานเทคนิคยานยนต์    

      3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย  
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3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา  

บริการยานยนต์แก๊สโซลีน  
          3.2  งานท่ีก าหนด   

1. งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
2. งานเครื่องล่างและงานส่งก าลังยานยนต์ 
3. งานไฟฟ้ายานยนต์ 
4. งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
5. งานบ ารุงรักษายานยนต์ 
6. งานวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน   
7. งานเครื่องมือวัดทางกลและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า           

      8. งานเทคโนโลยียานยนต์  

   3.3 ก าหนดการแข่งขัน   
1. ภาคทฤษฏี 20% ภาคปฏิบัติ 80%   
2. ข้อสอบภาคทฤษฎีเป็นแบบอัตนัย หรือ ปรนัย   
3. ข้อสอบภาคปฏิบัติใช้หัวข้อเรื่องในงานท่ีก าหนด            

      4. ข้อสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจะต้องครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน คือ       
1) ด้านพุทธิพิสัย         2) ด้านทักษะพิสัย           3) ด้านจิตพิสัย 

5. การจัดการแข่งขันมอบให้เป็นภารกิจของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ เชิญสถานประกอบการท้ัง  
   ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการแข่งขันได้        
6. ระเบียบและรายละเอียดในการจัดการแข่งขันให้สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้ 
   ก าหนดและแจ้งให้สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทราบก่อนการแข่งขันอย่างนอ้ย 30 วัน         
7. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ  
   จัดการแข่งขันและจะต้องแต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษาท่ีสังกัด      
8. การเปล่ียนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขัน ในระหว่างท าการแข่งขันท าได้ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเท่านั้น โดย 
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ต้อง ได้รับอนุญาตจากประธานด าเนินการจัดการแข่งขัน 
9. ก าหนดระยะเวลาในการแข่งขัน 2-3 วัน                

1) แข่งขันภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2) ประกาศผลการแข่งขัน     

3.4 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน            
1) คะแนนสอบภาคทฤษฏี คือ คะแนนของผู้แข่งขันทั้ง 2 คน รวมกันแล้วหาค่าเฉล่ีย            
2) คะแนนสอบภาคปฏิบัติ คือ คะแนนของผู้แข่งขันทั้ง 2 คน รวมกันและหาค่าเฉล่ีย            
3) น าคะแนนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติมารวมกัน แล้วจัดเรียงล าดับผลการแข่งขัน            
4) กรณีทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ทีมท่ีมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าเป็น

ทีมชนะ 
5) กรณีข้อท่ี 4 ท่ีมีคะแนนรวมภาคปฏิบัติเท่ากัน ให้สถานประกอบการท่ีให้การสนับสนุน 

พิจารณาจากหัวข้องานท่ีก าหนดโดยเรียงล าดับความส าคัญ    
6) ให้ประกาศผลการแข่งขันโดยเปิดเผยและแสดงให้สาธารณชนทราบ            
7) ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือว่าเป็นที่ส้ินสุด  
 

      3.5 คณะกรรมการตัดสิน  
ระดับภาคและระดับชาติ ใช้กรรมการจากสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ร่วมกับคณะครู

จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
             

      3.6 คณะกรรมการด าเนินงาน  
คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การ

แข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุมทีม 
           
 

4. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     1. คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
     2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
     3. คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง    
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5. เกณฑ์การรับรางวัล        
    1. ชนะเลิศ     คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  (1 รางวัล) 
    3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 

 
 

6. รางวัลที่ได้รับ  
 1. ชนะเลิศ    ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    7. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
  

หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

     3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด  



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 
ทักษะงานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

   

 

13 
 

13  

 


