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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา ช่างยนต์ 

วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ทักษะ วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ระดับ ปวช. เวลา  1.20 ชั่วโมง   

วันที่แข่งขัน  28  มกราคม  2563 

สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) อ.พานทอง จ.ชลบุร ี

*******************************************************************  

1.วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1  เพ่ือทดสอบทักษะและความสามารถการปฏิบัติงานสาขางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นของผู้
เข้าแข่งขัน 
1.2  เพ่ือให้คร-ูอาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนักเรียนในสาขางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
เบื้องต้น ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 1.3  เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง 
 1.4  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 

1.5  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและศักยภาพของสถานศึกษาและนักศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาเอกชนสู่สาธารณชน 

 1.6  เพ่ือยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้ก้าวสู่ระดับสากล  
2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

2.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของ  
     สถานศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยก าหนดอายุไม่เกิน 25 ปี   
     และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
     ชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

2.2 นักเรียน-นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไม่มีการ  
     แยกสาขาวิชา 
2.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขัน/ประกวดในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชาละ  
     ไม่เกิน 5 คน ส าหรับประเภทบุคคล และไม่เกิน 3 ทีมส าหรับประเภททีมหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
     ไว้ในแต่ละประเภท 
2.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาใดก็ได้โดยมีสิทธิ์  
     เข้าแข่งขัน 1 รายวิชาเท่านั้น 

2.5 นักเรียนนักศึกษา ที่เคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปีการศึกษาที่ผ่านมา  
     ไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายวิชาเดิม 
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3. หลักฐานการรับสมัคร 

3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาเซ็นส าเนาถูกต้อง SCAN เข้ามาในระบบ 

3.2 รูปถ่ายใส่ชุดเครื่องแบบของวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 

     จ านวน 1 รูป Add เพ่ิมเข้ามาในแบบฟอร์มรับสมัคร 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 4.1 ส่งใบสมัครผู้เข้าแข่งขัน ทาง www.vr-centre.net ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 

 4.2  ส่งเงินค่าสมัครผู้เข้าแข่งขัน  ภายในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 

                โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  สาขาหนองต าลึง 

                ชื่อบัญชีนายรณชัย  นาสวน เลขที่บัญชี  678-8-02337-9  ระดับชาติคนละ  300  บาท 

 4.3 ดูรายละเอียดการแข่งขันทางเว็บไซต์  www.vr-centre.net เนื้อหาและหลักเกณฑ์การให้  

                คะแนนแต่ละรายวิชา  วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563  

 4.4 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนตัวการแข่งขันพร้อมเอกสารรับรองจากผู้บริหารวิทยาลัย  

                วันพฤหัสบดี ที่  23 มกราคม 2563 
 

5. กติกาการแข่งขัน  
5.1 สถานศึกษามีสิทธิ์ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทบุคคลสาขาวิชาละ  1  คน  ส ารอง  1  คน 
5.2 ผู้เข้าแข่งขัน ต้องช าระเงินค่าสมัครตามท่ีวิทยาลัยเจ้าภาพก าหนด 

  5.3 ทักษะวิชาที่มีผู้สมัครแข่งขันน้อยกว่า 5 วิทยาลัย อาจไม่จัดการแข่งขันหรือขึ้นอยู่กับดุลย 
               พินิจของเจ้าภาพ 
  5.4 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน  30 นาที พร้อมแสดงบัตรประจ าตัว 
               นักศึกษา หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน  กรณีไม่มีบัตรต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา  
      5.5 การแข่งขันจะเรียงตามล าดับวิทยาลัย ตามการจัดการของกรรมการแต่ละทักษะวิชา 
  5.6 เมื่อถึงเวลาแข่งขันกรรมการเรียกตัวผู้เข้าแข่งขัน ให้ผู้แข่งขันรายงานตัวต่อคณะกรรมการทันที   
       หากเวลาผ่านไป 10 นาท ีไม่รายงานตัว/หรือเข้าประจ าที่ ถือว่าวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไม่เข้าแข่งขัน 
  5.7 การแข่งขันจะมีเฉพาะภาคปฏิบัติ ก าหนดสัดส่วนคะแนนภาคปฏิบัติเท่ากับ  100  คะแนน 
 

6. วิธีด าเนินการสอบ 
  6.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมหน้าสถานที่แข่งขันก่อนเวลาสอบ 10 นาท ี

6.2 ก่อนลงมือแข่งขันให้ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานก่อน (ถ้าไม่มีให้แจ้ง
กรรมการ) 

http://www.vr-centre.net/
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      6.3 ผู้เข้าแข่งขันอ่านค าสั่งการปฏิบัติงานก่อนการปฏิบัติงาน 
      6.4 ในขณะที่ปฏิบัติงานให้บอกว่าท าอะไรเป็นช่วงๆ เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ ต่อวงจร หรือทดสอบวงจร 

 

7. .สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง 
 7.1 ผ้าเช็ดมือ  
 

8. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมให้  
      8.1 แผงชุดฝึกนิวแมติกส์และอุปกรณ์ยี่ห้อ FESTO TP 101                        
      8.2 แผงชุดฝึกไฮดรอลิกส์และอุปกรณ์ยี่ห้อ ELWE (Thailand)                 
             
9. ค่าสมัครและค่าวัสดุอุปกรณ์ 

  ค่าสมัครและค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันคนละ  300  บาท 
  (จ่ายเฉพาะผู้เข้าแข่งขันตัวจริง ตัวส ารองไม่ต้องจ่าย) โดยมีรายการดังนี้ 
  9.1 ค่าสมัครผู้เข้าแข่งขันคนละ   50   บาท   

 9.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันคนละ  250  บาท มีรายการดังนี้ 
9.2.1 ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ชุดฝึกนิวแมติกส์   50  บาท 
9.2.2 ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ชุดฝึกไฮดรอลิกส์   50  บาท 

  9.2.3 ค่าน้ ามันไฮดรอลิกส์     100  บาท 
  9.2.4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด     50  บาท 
10. เกณฑ์การตัดสิน 

                    คะแนน       90.00-100      คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญทอง        

                    คะแนน       80.00-89.99    คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญเงิน        

                    คะแนน       70.00-79.99    คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญทองแดง     

                    คะแนน       60.00-69.99    คะแนน       เกียรติบัตรชมเชย     

11. ผู้รับผิดชอบและประสานงาน  อาจารย์ศาสตรา  นุชเฟ่ือง   (เบอร์มือถือ  081-782-9047) 
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ตารางวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน 

ชื่อรายวิชาที่แข่งขัน งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
ประเภทวิชา () อุตสาหกรรม  (   ) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  (   ) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์ 

ระดับชั้น  () ปวช. (   ) ปวส. 

สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ) เกณฑ์การปฏิบัติงาน/ประเมิน 
ค่าคะแนน 

2 1 0 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ หลักการ
ของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ตามคู่มือ 

1.บอกชื่ออุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
- บอกชื่ออุปกรณ์นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
(เวลาที่ใช้แข่งขัน 20 นาท)ี 

 
 

  

2. ต่อวงจรควบคุมการท างานระบบ
นิวแมติกส์ 
 

2.งานต่อวงจรนิวแมติกส์ 1 กระบอกสูบด้วย Flow 
Control Valve และ Time Delay Valve 
- การติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ก าหนด 
- การต่อวงจรตามที่ก าหนด 
- การท างานของวงจรตามที่ก าหนด 
- จิตพิสัยในการท างาน 
(เวลาที่ใช้แข่งขัน 20 นาที) 

   

3. ต่อวงจรควบคุมการท างาน
ระบบไฮดรอลิกส์ 
 

3.งานต่อวงจรควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ 1 กระบอกสูบ 
- การติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ก าหนด 
- การต่อวงจรตามที่ก าหนด 
- การท างานของวงจรตามที่ก าหนด 
- จิตพิสัยในการท างาน 
 (เวลาที่ใช้แข่งขัน 20 นาท)ี 

   

4. ติดตั้งระบบนิวแมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ควบคุมด้วยมือและระบบ
อัตโนมัติ 

4.งานต่อวงจรนิวแมติกส์ 2 กระบอกสูบควบคุมด้วยมือ
และระบบอัตโนมัติ 
- การติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ก าหนด 
- การต่อวงจรตามที่ก าหนด 
- การท างานของวงจรตามที่ก าหนด 
- จิตพิสัยในการท างาน 
(เวลาที่ใช้แข่งขัน 20 นาท)ี 
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ใบค าสั่ง 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

สถานีที่ 1 บอกชื่ออุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส ์

************************************************************************* 

 

 

 

สิ่งที่ผู้แข่งขันจะต้องปฏิบัต ิ

1. ให้ผู้เข้าแข่งขันท าเครื่องหมายถูกลงในช่องหมายเลขอุปกรณ์ท่ีก าหนด โดยดูหมายเลขบนอุปกรณ์จริงที่

ก าหนดให้ว่าตรงกับอุปกรณ์ใด 

2. เมื่อกรรมการเริ่มจับเวลาในการปฏิบัติงาน  ผู้เข้าแข่งขันเริ่มปฏิบัติงานทันที 

3. เมื่อผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลา  ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อต้องการส่งงานให้ยกมือเรียก

กรรมการ 

4. เมื่อครบเวลาก าหนด 20 นาที กรรมการสั่งหยุดปฏิบัติงาน  ผู้เข้าแข่งขันหยุดทันที 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดระยะเวลาในการแข่งขัน  20 นาที 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช. 

สถานีที่ 1 บอกชื่ออุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

ชื่อ/ทีม ผู้เข้าแข่งขัน.................................................................................................................................. 
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................... 

ชื่ออุปกรณ์ 
หมายเลขบนอุปกรณ์ (ข้อละ 1 คะแนน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.(ชื่ออุปกรณ์มีให้)           
2.(ชื่ออุปกรณ์มีให้)           

3.(ชื่ออุปกรณ์มีให้)           

4.(ชื่ออุปกรณ์มีให้)           
5.(ชื่ออุปกรณ์มีให้)           

6.(ชื่ออุปกรณ์มีให้)           

7.(ชื่ออุปกรณ์มีให้)           
8.(ชื่ออุปกรณ์มีให้)           

9.(ชื่ออุปกรณ์มีให้)           

10.(ชื่ออุปกรณ์มีให้)           

รวมคะแนน 
 
 

คะแนนเต็ม 10  คะแนน 
 
 

 

 
ลงชื่อ................................................ 
         กรรมการคุมสอบ  
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ใบค าสั่ง 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

สถานีที่ 2 งานต่อวงจรนิวแมติกส ์1 กระบอกสูบ 

ด้วย Flow Control Valve และ Time Delay Valve 

 ********************************************************************* 

 

 

 

สิ่งที่ผู้แข่งขันจะต้องปฏิบัต ิ

 1. ให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในวงจรให้ถูกต้อง 

 2. ให้ผู้เข้าแข่งขันต่อวงจรที่ก าหนดให้ถูกต้อง 

3. ให้ผู้เข้าแข่งขันปรับความเร็วก้านสูบให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกเร็วและเคลื่อนที่กลับช้า 

4. ให้ผู้เข้าแข่งขันปรับตั้งวาล์วหน่วงเวลาให้ถูกต้อง(ค่าท่ีก าหนด 5 วินาที) 

5. ให้ผู้เข้าแข่งขันทดสอบการท างานของวงจรให้ถูกต้องตามท่ีก าหนด คือ ก้านสูบ เคลื่อนที่ออกเร็วแล้ว

หยุดค้างเป็นเวลา 5 วินาที และเคลื่อนที่กลับช้า ( 1.0+1.0- ) 

6. เมื่อกรรมการเริ่มจับเวลาในการปฏิบัติงาน  ผู้เข้าแข่งขันเริ่มปฏิบัติงานทันที 

7. เมื่อผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลา  ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อต้องการส่งงานให้ยกมือเรียก

กรรมการ 

8. เมื่อครบเวลาก าหนด 20 นาที กรรมการสั่งหยุดปฏิบัติงาน  ผู้เข้าแข่งขันหยุดทันที 

 

 

ก าหนดระยะเวลาในการแข่งขัน  20 นาที 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช. 

สถานีที่ 2 งานต่อวงจรนิวแมติกส์ 1 กระบอกสูบ 

ด้วย Flow Control Valve และ Time Delay Valve 

ชื่อ/ทีม ผู้เข้าแข่งขัน.................................................................................................................................. 
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................... 

หัวข้อ รายละเอียด 

ค่าคะแนน 
ปฏิบัติงานได้

ถูกต้อง 
( 2 คะแนน ) 

ปฏิบัติงานได้
บางส่วน 

( 1 คะแนน ) 

ไม่ปฏิบัติงาน 
 

( 0 คะแนน ) 

1.การติดตั้งอุปกรณ์ 1.1 ติดตั้งวาล์วบังคับทิศทางที่ใช้ในวงจร
ตามท่ีก าหนด 

   

1.2 ติดตั้ง Flow Control Valve ที่ใช้
ในวงจรตามที่ก าหนด 

   

1.3 ติดตั้ง Time Relay Valve ที่ใช้ใน
วงจรตามที่ก าหนด 

   

1.4 ต่อวงจรนิวแมติกส์ตามที่ก าหนด    

2.การท างานของ
วงจรตามที่ก าหนด 

2.1 ปรับความเร็วก้านสูบตามท่ีก าหนด    
2.2 ปรับตั้งการท างานของวาล์วหน่วง
เวลาตามท่ีก าหนด 

   

2.3 ทดสอบวงจรให้สามารถท างานได้
ตามท่ีก าหนด 

   

3.จิตพิสัยในการ
ท างาน 

3.1 แต่งกายเรียบร้อย    

3.2 มีมารยาทสุภาพเรียบร้อย    

3.3 ปฏิบัติงานได้อย่างมีความปลอดภัย
ทุกขั้นตอน 

   

รวมคะแนน    
รวมคะแนน  คูณ 1.5  (คะแนนเต็ม 30  คะแนน)  

                                                                                       ลงชื่อ...............................................             
                                                                                                    กรรมการคุมสอบ  
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ใบค าสั่ง 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

สถานีที่ 3 งานต่อวงจรนิวแมติกส์ 2 กระบอกสูบควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัต ิ

************************************************************************* 

 

 

 

สิ่งท่ีผู้แข่งขันจะต้องปฏิบัติ 

1. ให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในวงจรให้ถูกต้อง 

 2. ให้ผู้เข้าแข่งขันต่อวงจรที่ก าหนดให้ถูกต้อง 

3. ให้ผู้เข้าแข่งขันทดสอบการท างานของวงจรให้ถูกต้องตามท่ีก าหนด คือ สามารถท างานด้วยการควบคุม

ด้วยมือและสามารถท างานด้วยระบบอัตโนมัติได้ ( 1.0+1.0-2.0+2.0- ) 

4. เมื่อกรรมการเริ่มจับเวลาในการปฏิบัติงาน  ผู้เข้าแข่งขันเริ่มปฏิบัติงานทันที 

5. เมื่อผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลา  ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อต้องการส่งงานให้ยกมือเรียก

กรรมการ 

6 .เมื่อครบเวลาก าหนด 20 นาที กรรมการสั่งหยุดปฏิบัติงาน  ผู้เข้าแข่งขันหยุดทันที 

 

 

 

 

 

ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  20 นาที 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช. 

สถานีที่ 3 งานต่อวงจรนิวแมติกส์ 2 กระบอกสูบควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติ 

ชื่อ/ทีม ผู้เข้าแข่งขัน.................................................................................................................................. 
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................... 

หัวข้อ รายละเอียด 

ค่าคะแนน 

ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

( 2 คะแนน ) 

ปฏิบัติงานได้
บางส่วน 

( 1 คะแนน ) 

ไมป่ฏิบัติงาน 
 

( 0 คะแนน ) 

1.การติดตั้งอุปกรณ์ 1.1 ติดตั้งอุปกรณ์ท างานที่ใช้ในวงจร
ตามท่ีก าหนด 

   

1.2 ติดตั้งวาล์วบังคับทิศทางที่ใช้ในวงจร
ตามท่ีก าหนด 

   

1.4 ต่อวงจรนิวแมติกส์ตามที่ก าหนด 
 
 

  

2.การท างานของ
วงจรตามที่ก าหนด 

2.1 ทดสอบวงจรให้สามารถท างานด้วย
การควบคุมด้วยมือได้ตามท่ีก าหนด 

   

2.2 ทดสอบวงจรให้สามารถท างานด้วย
ระบบอัตโนมัติได้ตามท่ีก าหนด 

   

3.จิตพิสัยในการ
ท างาน 

3.1 แต่งกายเรียบร้อย    

3.2 มีมารยาทสุภาพเรียบร้อย    
3.3 เก็บอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อย    

3.4 ท าความสะอาดหลังปฏิบัติงาน    

3.5 ปฏิบัติงานได้อย่างมีความปลอดภัย
ทุกขั้นตอน 

   

รวมคะแนน    
คะแนนรวมที่ได้ คูณด้วย1.5  = คะแนนเต็ม 30  คะแนน ได้                                              คะแนน 

 
ลงชื่อ..................................................... 

             กรรมการคุมสอบ  



12 
 

ใบค าสั่ง 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

สถานีที่ 4 งานต่อวงจรควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ 1 กระบอกสูบ 

************************************************************************* 

 

 

 

สิ่งท่ีผู้แข่งขันจะต้องปฏิบัติ 

1. ให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในวงจรให้ถูกต้อง 

 2. ให้ผู้เข้าแข่งขันต่อวงจรที่ก าหนดให้ถูกต้อง 

3. ให้ผู้เข้าแข่งขันทดสอบการท างานของวงจรให้ถูกต้องตามท่ีก าหนด ( 1.0+1.0- ) 

4. เมื่อกรรมการเริ่มจับเวลาในการปฏิบัติงาน  ผู้เข้าแข่งขันเริ่มปฏิบัติงานทันที 

5. เมื่อผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลา  ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อต้องการส่งงานให้ยกมือเรียก

กรรมการ 

6 .เมื่อครบเวลาก าหนด 20 นาที กรรมการสั่งหยุดปฏิบัติงาน  ผู้เข้าแข่งขันหยุดทันที 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  20 นาที 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช. 

สถานีที่ 4 งานต่อวงจรควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ 1 กระบอกสูบ 

ชื่อ/ทีม ผู้เข้าแข่งขัน.................................................................................................................................. 
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................... 

หัวข้อ รายละเอียด 

ค่าคะแนน 

ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

( 2 คะแนน ) 

ปฏิบัติงานได้
บางส่วน 

( 1 คะแนน ) 

ไมป่ฏิบัติงาน 
 

( 0 คะแนน ) 

1.การติดตั้งอุปกรณ์ 1.1 ติดตั้งอุปกรณ์ท างานที่ใช้ในวงจร
ตามท่ีก าหนด 

   

1.2 ติดตั้งวาล์วบังคับทิศทางที่ใช้ในวงจร
ตามท่ีก าหนด 

   

1.4 ต่อวงจรไฮดรอลิกส์ตามท่ีก าหนด 
 
 

  

2.การท างานของ
วงจรตามที่ก าหนด 

2.1 ทดสอบวงจรให้สามารถท างานได้
ตามท่ีก าหนด 

   

2.2 ปฏิบัติงานได้อย่างมีความปลอดภัย
ทุกขั้นตอน 

 
 

  

3.จิตพิสัยในการ
ท างาน 

3.1 แต่งกายเรียบร้อย    

3.2 มีมารยาทสุภาพเรียบร้อย    
3.3 เก็บอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อย    

3.4 ท าความสะอาดหลังปฏิบัติงาน    

3.5 ปฏิบัติงานได้อย่างมีความปลอดภัย
ทุกขั้นตอน 

   

รวมคะแนน    
คะแนนรวมที่ได้ คูณด้วย1.5  = คะแนนเต็ม 30  คะแนน ได้                                              คะแนน 

 
ลงชื่อ............................................... 

     กรรมการคุมสอบ 
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ใบรวมคะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
ประเภทวิชา (  / ) อุตสาหกรรม  (   ) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  (   ) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์  

ระดับชั้น (  /  ) ปวช. (   ) ปวส. 

ชื่อ/ทีม ผู้เข้าแข่งขัน...................................................................................................................................... 

ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................................................... 

ที่ รายการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 บอกชื่ออุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 10  

2 
งานต่อวงจรนิวแมติกส์ 1 กระบอกสูบด้วย Flow Control Valve  
และ Time Delay Valve 

30  

3 
งานต่อวงจรนิวแมติกส์ 2 กระบอกสูบควบคุมด้วยมือและระบบ
อัตโนมัติ 

30  

4 งานต่อวงจรควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ 1 กระบอกสูบ 30  
รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 100  

คิดเป็นร้อยละ 100  

ผลการแข่งขัน  ........................... 
เกณฑ์การตัดสิน 
                    คะแนน       90.00-100      คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญทอง        
                    คะแนน       80.00-89.99    คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญเงิน        
                    คะแนน       70.00-79.99    คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญทองแดง     
                    คะแนน       60.00-69.99    คะแนน       เกียรติบัตรชมเชย     

         
ลงช่ือ ประธานกรรมการ                                            ลงช่ือ กรรมการการแข่งขัน 

........................................................                                                          ……………………………... 
(......................................................)                                                      (....................................................) 

 

 


