
 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาต ิปการศึกษา 2565 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางยนต 

วิชา ทักษะวิชางานไฟฟารถยนต 

ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 



 

เกณฑ กติกา การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต 

ทักษะวิชางานไฟฟารถยนต ระดับ ปวช. 

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

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

เวลาการแขงขัน 60 นาที 

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

    1.1  เพ่ือทดสอบทักษะและความสามารถการปฏิบัติงาน สาขางานไฟฟารถยนตของผูเขาแขงขัน 

 1.2  เพ่ือใหคร-ูอาจารยไดพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนักเรียนในสาขางานไฟฟารถยนตให เกิด

 ผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 1.3 เพ่ือใหนักเรียนไดใชความรูความสามารถท่ีไดจากการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการ ปฏิบัติงานจริง 

 1.4  เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณนอกเหนือจากการศึกษาในหองเรียน 

1.5  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานและศักยภาพของสถานศึกษาและนกัศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

เอกชนสูสาธารณชน 

 1.6  เพ่ือยกระดับทักษะฝมือของผูเรียนอาชีวศึกษา ใหกาวสูระดับสากล 

 

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

2.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไมเปนพนักงานประจําบริษัท) ของสถานศึกษา    

ท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกําหนดอายุไมเกิน 25 ป และไดลงทะเบียน

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษาดังกลาวไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

2.2 นักเรียน-นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเขาแขงขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้นๆ โดยไมมีการแยก

สาขาวิชา 

2.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวดในระดับการศึกษานั้นๆ รายวิชาละไมเกิน    

5 คน สําหรับประเภทบุคคล และไมเกิน 3 ทีมสําหรับประเภททีมหรือตามเกณฑท่ีกําหนดไวในแตละ

ประเภท 

2.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ไดโดยมีสิทธิ์ เขาแขงขัน        

1 รายวิชาเทานั้น 

2.5 นักเรียนนักศึกษา ท่ีเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปการศึกษาท่ีผานมาไมมีสิทธิ์

เขาแขงขันในรายวิชาเดิม 

 

 



 

3. กติกาการแขงขัน  

3.1 สถานศึกษามีสิทธิ์สงนักศึกษาเขาแขงขันประเภทบุคคลสาขาวิชาละ 1 คน สํารอง 1 คน 

3.2 ผูเขาแขงขัน ตองชําระเงินคาสมัครตามท่ีวิทยาลัยเจาภาพกําหนด 

3.3 ทักษะวิชาท่ีมีผูสมัครแขงขันนอยกวา 5 วิทยาลัย อาจไมจัดการแขงขันหรือข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ

เจาภาพ 

3.4 ผูเขาแขงขันรายงานตัว ณ สถานท่ีแขงขันกอนเวลาแขงขัน  30 นาที พรอมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา 

หรือ บัตรประจําตัวประชาชน  กรณีไมมีบัตรตองมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา 

  3.5 การแขงขันจะเรียงตามลําดับวิทยาลัย ตามการจัดการของกรรมการแตละทักษะวิชา 

3.6 เม่ือถึงเวลาแขงขันกรรมการเรียกตัวผูเขาแขงขัน ใหผูแขงขันรายงานตัวตอคณะกรรมการทันที 

หากเวลาผานไป 10 นาที ไมรายงานตัว/หรือเขาประจําท่ี ถือวาวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไมเขาแขงขัน 

3.7 การแขงขันจะมีเฉพาะภาคปฏิบัติ กําหนดสัดสวนคะแนนภาคปฏิบัติเทากับ 100 คะแนน 

 

4. สมรรถนะรายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ) เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 
น้ําหนักคะแนน 

ปฏิบัติงาน

ถูกตอง 

ไมได

ปฏิบัติงาน 

1.แสดงความรูเก่ียวกับ

โครงสราง และหลักการทํางาน

ของระบบไฟฟารถยนต 

2.ตรวจสภาพชิ้นสวนและ

อุปกรณของระบบไฟฟารถยนต

ตามคูมือ  

สถานีท่ี 1 ตรวจสอบความสามารถในการจายกระแสแบตเตอรี่  

(งานบริการแบตเตอรี่)  

ใหตรวจสอบความสามารถในการจายกระแสไฟของแบตเตอรี่ 

เปรียบเทียบความสามารถในการจายกระแสไฟแบตเตอรี่แตละลูก 

และเลือก 

แบตเตอรี่ท่ีควรนําไปใชงานใหถูกตอง 

1. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาของแบตเตอรี่โดยใชมัลติมิเตอรได

อยางถูกตอง 

2. ตรวจสอบคากระแสไฟฟาของแบตเตอรี่โดยใช BATTERTY 

TESTER ไดอยางถูกตอง 

3. ใชเครื่องวัดคาระดับ CCA ทางไฟฟาของแบตเตอรี่ไดอยาง

ถูกตอง 

2 
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1.แสดงความรูเก่ียวกับ

โครงสราง และหลักการทํางาน

ของระบบไฟฟารถยนต 

2.ตรวจสภาพชิ้นสวนและ

อุปกรณของระบบไฟฟารถยนต

ตามคูมือ  

3.แกไขขอขัดของของระบบ

ไฟฟารถยนตตามคูมือ 

สถานีท่ี 2 ตรวจสอบข้ัวอุปกรณ และตอวงจรระบบไฟแสงสวาง 

(งานควบคุมระบบไฟแสงสวาง) 

ใหตรวจสอบข้ัวอุปกรณสวิทชควบคุม ตอวงจรไฟหรี่และวงจรไฟ

สูง-ต่ํา ระบบไฟสวาง 

1. ตรวจสอบข้ัวอุปกรณไดอยางถูกตอง 

2. ตอวงจรระบบไฟสวางไดอยางถูกตอง 

2 0 

1. แสดงความรูเก่ียวกับ

โครงสราง และหลักการทํางาน

ของระบบไฟฟารถยนต 

2. ตรวจสภาพชิ้นสวนและ

อุปกรณของระบบไฟฟารถยนต

ตามคูมือ 

3.แกไขขอขัดของของระบบ

ไฟฟารถยนตตามคูมือ 

สถานีท่ี 3 งานตรวจสอบไฟแรงสูงระบบคอยลจุดระเบิดประจํา

สูบเครื่องยนตท่ีควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

(งานบริการคอยลประจําสูบ) 

ใหถอดคอยลประจําสูบออกจากเครื่องยนต ทําความสะอาด 

ตรวจสอบงานไฟแรงระบบคอยลจุดระเบิดประจําสบูเครื่องยนต 

ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

1. ตรวจสภาพและบํารุงรักษา คอยลประจําสูบไดอยางถูกตอง 

2.ปฏิบัติงานระบบคอยลจุดระเบิดประจําสูบใหอยูในสภาพใชงาน

ปกติไดอยางถูกตอง 

  

1. แสดงความรูเก่ียวกับ

โครงสราง และหลักการทํางาน

ของระบบไฟฟารถยนต 

2. ตรวจสภาพชิ้นสวนและ

อุปกรณของระบบไฟฟารถยนต

ตามคูมือ 

3.แกไขขอขัดของของระบบ

ไฟฟารถยนตตามคูมือ 

สถานีท่ี 4 งานตรวจหาขอขัดของไฟสัญญา 

(ระยนต) 

(งานบริการระบบไฟสัญญาณ) 

ใหตรวจสอบข้ัวอุปกรณสวิทชควบคุม ตอวงจรไฟหรี่และวงจรไฟ

สูง-ต่ํา ระบบไฟแสงสวาง 

1. ตรวจสภาพและบํารุงรักษา ระบบไฟสัญญาณไดอยางถูกตอง 

2. แกไขขัดของไฟสัญญาณใหอยูในสภาพใชงานไดปกติอยาง

ถูกตอง 

  

 

หมายเหตุ -ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองครบถวนตาม ข้ันตอน (ไดคะแนน 2 คะแนน) 

  -ปฎิบัติงานขามข้ันตอนซ่ึงอาจเกิดความ เสียหายตออุปกรณ (ได 0 คะแนน) 

  -ไมปฏิบัติงานในข้ันตอนั้น (ได 0 คะแนน) 

  -ปฏิบัติงานไมทันเวลาท่ีกําหนด (สถานีละ 15 นาที) ไดคะแนนตามท่ีทําได 

 

 



 

5. วิธีดําเนินการสอบ 

  5.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาสถานท่ีแขงขันกอนเวลาสอบ 10 นาที 

5.2 กอนลงมือแขงขันใหตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณท่ีตองใชในการปฏิบัติงานกอน (ถาไมมีใหแจง

กรรมการ) 

      5.3 ผูเขาแขงขันอานคําสั่งการปฏิบัติงานกอนการปฏิบัติงาน 

5.4 ในขณะท่ีปฏิบัติงานใหบอกวาทําอะไรเปนชวงๆ เชน วดัคาระดับCCA,   ไฟฟาของแบตเตอรี่, ตอวงจรไฟ

หรี่,ตอวงจรโคมไฟฟา, คอยลจุดระเบิดประจําสูบทํางานปกติ, ขอเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว 

5.5 ผูเขาแขงขันสถานศึกษาละ 1 คน 

 

6. .ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง 

 6.1 ผาสําหรับทําความสะอาด 

 6.2 ปากกา 

 

7. ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให  

      7.1 รถยนต              7.9 แผงชุดฝกระบบไฟแสงสวาง 

      7.2 ชุดผาคลุมซอมรถยนต  7.10 สาย BANANA-CABLE 

      7.3 โคมไฟสนามซอมรถ               7.11 เครื่องมือ Ignition System Tester       

      7.4 เครื่องมือท่ัวไฟ   7.12 เครื่องยนตควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

      7.5 BATTREY 12V   7.13 ประแจปนดแบบปรับคาแรงบดิ 

      7.6 ฟวสแบบเสียบ 10A   7.14 มัลติมิเตอรแบบ Analog 

 7.7 หลอดไฟเลี้ยว   7.15 BATTERY TESTER 

7.8 FLASHER ไฟเลี้ยว   7.16 เครื่องวัดคาระดับ CCA 

 

8. คาวัสดุอุปกรณผูเขาแขงขันคนละ  ............  บาท 

 

 

 

9. โจทยท่ีใชในการแขงขัน (ใบงาน, ขอบเขตขอสอบ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต 

ทักษะวิชางานไฟฟารถยนต ระดับ ปวช. 

วันท่ีแขงขัน................................................สนามแขงขัน......................................................... 

  

สถานีท่ี 1 ตรวจสอบและบํารุงรักษาแบตเตอรี่ 

 

 คําส่ัง        

 ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันจะตองปฏิบัติ 

 1. วัดคาแรงเคลื่อนไฟฟาของแบตเตอรี่โดยใชมัลติมิเตอรแบบ Analog และสรุปรายงานการ 

 ตรวจวัดลงตารางในบันทึกผลใหถูกตอง 

 2. วัดคากระแสไฟฟาของแบตเตอรี่โดยใช BATTERY TESTER และสรุปรายงานการตรวจวัด 

 ลงตรารางในบันทึกผลใหถูกตอง 

 3. วัดคาระดับ   COLD CRANKING Amp(CCA) ไฟฟาของแบตเตอรี่โดยใชเครื่องวัดคา  

 ระดับบCCAและสรุปผลบันทึกการตรวจวัดจากเครื่องมือวัดคาระดับ(กําหนดแบตรี่มีคาCCA  

 638) 

 4. เปรียบเทียบความสามารถในการจายและกระแสแบตเตอรี่แตละลูก และเลือกแบตเตอรี่ ท่ี

 ควรนําไปใชงานใหถูกตอง 

 5. เก็บเครื่อมือ และทําความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบัติงานใหเรียบรอย 

 6. เม่ือครบเวลาท่ีกําหนด 15 นาที  กรรมการสั่งหยุดปฏิบัติ ผูเขาแขงขันทันที 

 

ขอบเขตของขอสอบ 

1. วัดคาแรงเคลื่อนไฟฟาของแบตเตอรี่โดนใชมัลติมิเตอรแบบ Analog ไดถูกตอง 

2. วัดคากระแสไฟฟาของแบตเตอรี่โดยใช BATTERY TESTER ไดถูกตอง 

3. วัดคาระดับ COLD CRANKING Amp(CCA)ไฟฟาของแบตเตอรี่โดยใชเคลื่อนวัดคาระดับCCAได

ถูกตอง 

4. เปรียบเทียบความสามารถในการจายกระแสแบเตอรี่แตละลูกใหถูกตอง 

5. เลือกแบตเตอรี่ท่ีควรนําไปใชงานไดถูกตอง 

 



 

ใบบันทึกผล (สําหรับผูเขาแขงขัน) 

สถานีท่ี 1 ตรวจสอบความสามารถในการจายกระแสแบตเตอรี่ 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน.................................................................................................................................. 

ช่ือสถานศึกษา........................................................................................................................................... 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบความสามารถในการจายกระแสแบตเตอรี่ 

1. ใหผูเขาแขงขันวัดคา และอานคาแรงเคลื่อนไฟฟาของ BATTERYท้ัง3ลูกใหถูกตอง 

 1.1 ใชเครื่องมือวัดคาแรงเคลื่อยนไฟฟาของBATTERY 

 1.2 สรุปรายงานการตรวจวัดคาแรงเคลื่อนไฟฟาของ BATTERYลงตาราง 

ตารางเทียบคาความถวงจําเพาะ 

ผลการตรวจสอบวัดคาแรงเคล่ือนไฟฟาของBATERRY 

BATTERY # 1 BATTERY # 2 BATTERY # 3 

V V V 

2. ใหผูเขาแขงขันวัดคา และอานคากระแสไฟฟาของBATTERYท้ัง3ลุกใหถูกตอง 

 2.1 ใชเครื่องมือวัดคากระแสไฟฟาของBATTERY 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 สรุปรายงานการตรวจวัดคากระแสไฟฟาของ BATTERY ลงตาราง 

ผลการตรวจสอบวัดคาแรงเคล่ือนไฟฟาของBATERRY 

BATTERY # 1 BATTERY # 2 BATTERY # 3 

   
 

   หมายเหตุ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี 1 และ 2 ใหกรรมการผูควบคุมการแขงขันบันทึกคาคะแนนท่ีไดลงใน ใบ

คะแนน(สําหรับกรรมการ) ลําดับเกณฑการใหคะแนนท่ี1,2,3 และ4 

 

                                                          ลงช่ือ...................................................................กรรมการ 

                                                              (..................................................................) 

 



 

ใบบันทึกผล (สําหรับผูเขาแขงขัน) 

สถานีท่ี 1 ตรวจสอบความสามารถในการจายกระแสแบตเตอรี่ 

 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน.................................................................................................................................. 

ช่ือสถานศึกษา........................................................................................................................................... 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบความสามารถในการจายกระแสแบตเตอรี่ 

 3. ใหผูเขาแขงขันวัดคาระดับCold Cranking Amp(CCA)ไฟฟาของแบตเตอรี่โดยใชเครื่องมือวัดคาระดับ

CCA ใชเครื่องมือวัดคาแรงเคลื่อนไฟฟาของBATTERY และPrint สรุปผลบันทึกการตรวจสอบวัดจากเครื่องมือวัดให

ถูกตอง 

  3.1 ใชเครื่องมือวัดคาระดับ CCA ของBATTTERYท้ัง3ลูกใหถูกตอง 

  3.2 Printสรุปรายงสนการตรวจวัดคาระดับ CCA ของ BATTERYลงตาราง 

ผลการตรวจวัดคาระดับ CCA ของBATTERY 

BATTERY # 1 BATTERY # 2 BATTERY # 3 

 

 

 

 

 4. ใหผูเขาแขงขันเปรียบเทียบความสามารถในการจายกระแสแบตเตอรี่แตละลูก 

  BATTERYท่ีควรนําไปใชงานไดแก BATTERY #............. 

 หมายเหตุ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี 3 และ4 ใหกรรมการผูควบคุมการแขงขันบันทึกคาคะแนนไดลงในใบ

คะแนน(สําหรับกรรมการ) ลําดับเกณฑการใหคะแนนท่ี 5, 6 และ7 

 

     ลงช่ือ...................................................................กรรมการ 

                                                              (..................................................................) 

 

 



 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต 

ทักษะวิชางานไฟฟารถยนต ระดับ ปวช. 

วันท่ีแขงขัน................................................สนามแขงขัน......................................................... 

  

สถานีท่ี 2 ตรวจสอบและบํารุงรักษาแบตเตอรี่ 

 

 คําส่ัง        

 ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันจะตองปฏิบัติ 

 1. ตรวจหาข้ัวอุปกรณ วงจรไฟหรี่และวงจรไฟสูง-ต่ํา ท่ีสวิทชควบคุมระบบไฟแสงสวางดวยมัลติมิเตอรให

ถูกตอง 

 2. กําหนดข้ัวของสวิทชควบคุมวงจรลงในตารางใหถูกตอง 

 3. เขียนไดอะแกรม ของสวิทชควบคุมวงจรในตารางใหถูกตอง 

 4.ตอวงจรควบคุมบนแผงชุดฝกระบบไฟแสงสวางใหถูกตอง 

  4.1วงไฟหรี่ 

  4.2วงจรโคมไฟหนารถยนต 

 5. เก็บเครื่องมือ และทําความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบัติงานใหเรียบรอย 

 6. เม่ือครบเวลกําหนด 15 นาที กรรมการสั่งหยุดปฏิบัติ ผูเขาแขงขันหยุดทันที 

 

ขอบเขตของขอสอบ 

1. ตรวจหาข้ัวอุปกรณ วงจรไฟหรี่และวงจรไฟสูง-ต่ํา ท่ีสวิทชควบคุมระบบไฟแสงสวางดวยมัลติมิเตอร

ไดถูกตอง 

2. กําหนดข้ัวของสวิทชควบคุมวงจร และเขียนไดอะแกรม ของสวิทชควบคุมวงจรไดถูกตอง 

3. ตอวงจรไฟหรี่ และวงจรโคมไฟหนารถยนตทํางานปกติไดถูกตอง 

4. วงจรไฟหรี่ และวงจรโคมไฟนารถยนตทํางานไดปกติ 

 

 

 

 

 

 



 

ใบบันทึกผล (สําหรับผูเขาแขงขัน) 

สถานีท่ี 2 ตรวจสอบความสามารถในการจายกระแสแบตเตอรี่ 

 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน.................................................................................................................................. 

ช่ือสถานศึกษา........................................................................................................................................... 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบความสามารถในการจายกระแสแบตเตอรี่ 

1. ใหผูเขาแขงขัน กําหนดข้ัวและเขียนไดอะแกรม ของสวิทชควบคุมวงจรลงตําแหนงท่ีตรวจสอบไดจริงลงในตาราง

ใหถูกตอง 
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  **กําหนดข้ัว ของสวิทชควบคุมวงจร : DIM(RY) , HD(RY) , HD , HI , LO 

  **เขียนไดอะแกรม ของสวิทชควบคุม : DIMMER SWITCH & LIGHT COMTROL 

 หมายเหตุ ใหกรรมการผูควบคุมการแขงขันบันทึกคาคะแนนท่ีไดลงใน ใบคะแนน(สําหรับกรรมการ) 

ลําดับเกณฑการใหคะแนนท่ี 2 และ3 

 

     ลงช่ือ...................................................................กรรมการ 

                                                        (..................................................................) 

 

 



 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต 

ทักษะวิชางานไฟฟารถยนต ระดับ ปวช. 

วันท่ีแขงขัน................................................สนามแขงขัน......................................................... 

  

สถานีท่ี 3 งานตรวจสอบคอยลจุดระเบิดประจําสูบเครื่องยนตควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

 คําส่ัง        

 ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันจะตองปฏิบัติ 

 1. ใหถูกตองถอดคอยลจุดระเบิดประจําสูบจํานวน 1 สูบใหถูกตอง 

 2. ตรวจสอบการทํางานของคอยลจัดระเบิดประจําสูบ โดยใช มัลติมิเตอร จํานวน 4 สูบใหถูกตอง 

 3. บันทึกผลตรวจสอบการทํางานของคอยลจัดระเบิดประจําสูบ ลงในบันทึกผลใหถูกตอง 

 4.ประกอบคอยลจุดระเบิดประจําสูบเขากับเครื่องยนตใหถูกตอง 

 5. เก็บเครื่องมือ และทําความสะอาดพ้ืนท่ีเรียบรอย 

 6. เม่ือครบเวลากําหนด 15 นาที กรรมการสั่งหยุดปฏิบัติ ผูเขาแขงขันหยุดทันที 

 

ขอบเขตของขอสอบ 

 1. ถอดคอยลจุดระเบิดประจําสูบจากเครื่องยนตไดถูกตอง 

 2.มัลติมิเตอรตรวจสอบการทํางานของคอยลจุดระบิดประจุสูบไดถูกตอง 

 3. ประกอบคอยลจุดระเบิดประจําสูบเขากับเครื่องยนตไดถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบบันทึกผล (สําหรับผูเขาแขงขัน) 

สถานีท่ี 3 งานตรวจสอบคอยลจุดระเบิดประจําสูบเครื่องยนตควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน.................................................................................................................................. 

ช่ือสถานศึกษา........................................................................................................................................... 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบความสามารถในการจายกระแสแบตเตอรี่ 

1. ถอดคอยลจุดระเบิดประจําสูบออกจากเครื่องยนตจํานวน 4 สูบ 

 1.1 ใชประแจคลายโบลทยึดคอยลจุดระเบิดประจําสูบ 

 1.2 ถอดคอยลจุดระเบิดประจําสูบออกจากเครื่องยนต 

2. ใชมัลติมิเตอร ตรวจวัดคาความตานทานของคอยลจุดระเบิดประจําสูบจํานวน 4 สูบ 

สูบท่ี1 สูบท่ี2 สูบท่ี3 สูบท่ี4 

คาท่ีวัดได ค่าท่ีวดัได ้ ค่าท่ีวดัได ้ ค่าท่ีวดัได ้

 

3. ประกอบคอยลจุดระเบิดประจําสูบเขากับเครื่องยนต **คาแรงบิดโบลท 10 ฟุดปอนด** 

 4.1 ประกอบคอยลจุดระเบิดประจําสูบเขากับเครื่องยนต 

 4.2 ปรับตั้งคาแรงบิดท่ีประแจปอนดขับโบลทถูกตอง 

 4.3 ใชประแจปอนดขับโบลทยึดคอยลจุดระเบิดประจําสูบ 

หมายเหตุ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี 1,2,3  ใหกรรมการผูควบคุมการแขงขันบันทึกคาคะแนนท่ีไดลงในบันทึกคะแนน

(สําหรับกรรมการ) ลําดับเกณฑการใหคะแนนท่ี 2,3,4   และ5 

 

      

     ลงชื่อ...................................................................กรรมการ 

                                                              (..................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต 

ทักษะวิชางานไฟฟารถยนต ระดับ ปวช. 

วันท่ีแขงขัน................................................สนามแขงขัน......................................................... 

  

สถานีท่ี 4 งานตรวจหาขอขัดของไฟสัญญาณ 

 

 คําส่ัง        

 ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันจะตองปฏิบัติ 

 1. ตรวจสอบขอขัดของอุปกรณของวงจร ไฟเลี้ยว – ไฟฉุกเฉิน ในรถยนตแลวดําเนินการแกไขวงจรให

 ทํางานไดเปนปกติใหถูกตอง ตามท่ีกรรมการกําหนดปญหาไว ดังนี้ 

  1.1 ฟวส 

  1.2 FLASHER 

  1.3 หลอดไฟเลี้ยว 

 2. เม่ือตรวจพบขอขัดของของอุปกรณ ใหผูเขาแขงขันสรุปบันทึกผลการตรวจหาลงในบันทึกผล 

 และทําการแจงกรรมเพ่ือขอเปลี่ยนอุปกรณท่ีจัดเตรียมไวใหถูกตอง 

 3. เก็บเครื่องมือ และทําความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบัติงานใหเรียบรอย 

 4. เม่ือครบเวลากําหนด นาที กรรมการสั่งหยุดปฏิบัติ ผูเขาแขงขันหยุดทันที 

 

ขอบเขตขอของสอบ 

 1. ตรวจหาขอขัดของอุปกรณของวงจร ไฟเลี้ยว-ไฟฉุกเฉิน ในรถยนตใหถูกตอง 

 2. เปลีย่นอุปกรณของวงจร ไฟเลี้ยว – ไฟฉุกเฉิน ในรถยนตไดถูกตอง 

 3.แกไขวงจรใหทํางานของวงจรไฟสัญญาณไดเปนปกติไดถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบบันทึกผล (สําหรับผูเขาแขงขัน) 

สถานีท่ี 4 งานตรวจหาขอขัดของไฟสัญญาณรถยนต 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน.................................................................................................................................. 

ช่ือสถานศึกษา........................................................................................................................................... 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบความสามารถในการจายกระแสแบตเตอรี่ 

 ใหผูเขาแขงขันตรวจหาขอขัดของอุปกรณของวงจร ไฟเลี้ยว – ไฟฉุกเฉิน ในรถยนตแลวดําเนินการแกไขวงจร

ใหทํางานไดเปนปกติใหถูกตอง ตามท่ีกรรมการกําหนดปญหาไวดังนี้ 

 

ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจหาขอขัดของของอุปกรณ 

 

หมายเหตุ 

1.ฟวส 

1.1 ฟวสไฟเลี้ยว                       พบขอขัดของ            ไมพบขอขัดของ 

1.1 ฟวสไฟฉุกเฉิน                     พบขอขัดของ            ไมพบขอขัดของ 

  

TRUN 10Am 

HAZ 10Am 

 

 

 

 

หนา-หลัง 

หนา-หลัง 

2. FLASHER 

2.1 ข้ัว B,L,E                           พบขอขัดของ       ไมพบขอขัดของ 

          2.1 ฟวสไฟฉุกเฉิน                     พบขอขัดของ       ไมพบขอขัดของ 

3.หลอดไฟเลี้ยว 

2.1 หลอดไฟเลี้ยวสาย             พบขอขัดของ     ไมพบขอขัดของ 

          2.1 หลอดไฟเลี้ยวขวา             พบขอขัดของ      ไมพบขอขัดของ 

 

 เม่ือตรวจพบขอขัดของของอุปกรณ ใหทําการแจงกรรมการเพ่ือขอเปลี่ยนอุปกรณท่ีจัดเตรียมไว 

และแกไขใหวงจรอยูในสภาพใชงานไดเปน ปกติ 

 หมายเหตุ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี 1,2,3   ใหกรรมการผูควบคุมการแขงขันบันทึกคาคะแนนท่ีไดลงในใบ

คะแนน(สําหรับกรรมการ) ลําดับเกรฑการใหคะแนนท่ี 5,6   และ7 

 

 

 

     ลงช่ือ...................................................................กรรมการ 

                                                              (..................................................................) 

 

 

 

 



 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 
ทักษะวิชางานไฟฟารถยนต ระดับ ปวช. 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................... 

สถานีท่ี 1 งานตรวจสอบความสามารถในการจายกระแสแบตเตอรี่ 

 

 

ท่ี 

 

เกณฑการใหคะแนน 

น้ําหนักคะแนน 

ปฏิบัติงาน 

ถูกตอง 

ไมได

ปฏิบัติงาน 

1 การใชเครื่องมือวัดมัลติมิเตอรอยางถูกวิธี 2 0 

2 วัดคา และอานคาแรงเคลื่อนไฟฟาของBATTERYถูกตอง 

2.1 อานคาแรงเคลื่อนไฟฟาของBATEERYลูกท่ี1ถูกตอง 

2.2 อานคาแรงเคลื่อนไฟฟาของBATTERYลูกท่ี2ถูกตอง 

2.3 อานคาแรงเคลื่อนไฟฟาของBATTERYลูกท่ี3ถูกตอง 

 

2 

2 

2 

 

0 

0 

0 

3 การใชเครื่องมือวัดคากระแสไฟฟาของBATTERYอยางถูกวิธี 2 0 

4 วัดคา และอานคากระแสไฟฟาของBATTERYถูกตอง 

4.1 อานคากระแสไฟฟาของBATTERYลูกท่ี1ถูกตอง 

4.2 อานคากระแสไฟฟาของBATTERYลูกท่ี2ถูกตอง 

4.3 อานคากระแสไฟฟาของBATTERYลูกท่ี3ถูกตอง 

 

2 

2 

2 

 

0 

0 

0 

5 การใชเครื่องมือวัดคาระดับ CCA ของBATTERYอยางถูกวิธี 2 0 

6 วัดคาระดับ Cold Cranking Amp(CCA) ไฟฟาของแบตเตอรี่โดยใชเครื่องวัด

คาระดับ CCA และPrintสรุปผลบันทึกการตรวจวัดจากเครื่องมือวัดถูกตอง 

6.1อานคาระดับ   CCA ของBATTERYลูกท่ี1ถูกตอง 

6.2อานคาระดับ   CCA ของBATTERYลูกท่ี2ถูกตอง 

6.3อานคาระดับ   CCA ของBATTERYลูกท่ี3ถูกตอง 

 

 

2 

2 

2 

 

 

0 

0 

0 

7 
เปรียบเทียบคาระดับ CCA วัดได และเลือกแบตเตอรี่ท่ีควรนําใชงานถูกตอง 2 0 

8 จัดเก็บเครื่องมือวัสดุอุปกรณเรียบรอย 2 0 



 

9 ทําความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเรียบรอย 2 0 

คาคะแนนท่ีได   

คะแนนรวมท่ีได  

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
(นําคาคะแนนรวมที่ได มาคูณดวย 50 และหารดวย 30 เทากับคะแนนเตม็ 60 คะแนน) 

 

ได                คะแนน 

 

     ลงช่ือ...................................................................กรรมการ 

                                                              (..................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 
ทักษะวิชางานไฟฟารถยนต ระดับ ปวช. 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือสถานศกึษา................................................................................................................... 

 

สถานีท่ี 2 งานตรวจสอบข้ัวอุปกรณ และตอวงจรระบบไฟแสงสวาง 

 

ท่ี 

 

เกณฑการใหคะแนน 

น้ําหนักคะแนน 

ปฏิบัติงาน 

ถูกตอง 

ไมได

ปฏิบัติงาน 

1 การใชเครื่องมือวัดมัลติมิเตอรอยางถูกวิธ ี 2 0 

2 กําหนดข้ัวสายไฟแสงสวางลงในตารางถูกตอง 

2.1 LIGHT CONTROL 

       2.1.1 กําหนดข้ัว DIM(RY) ถูกตอง 

       2.1.1 กําหนดข้ัว HD(RY) ถูกตอง 

2.2 DIMMER SWITCH 

       2.2.1 กําหนดข้ัว HD ถูกตอง 

       2.2.1 กําหนดข้ัว HI ถูกตอง 

       2.2.1 กําหนดข้ัว LO ถูกตอง 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

3 เขียนไดอะแกรมข้ัวสายไปแสงสวางลงในตารางถูกตอง 

3.1 LIGHT CONTROL 

      3.1.1 เขียนไดอะแกรมข้ัวสาย TAIL ถูกตอง 

       3.1.2 เขียนไดอะแกรมข้ัวสาย HEAD ถูกตอง 

2.2 DIMMER SWITCH 

       3.2.1 เขียนไดอะแกรมข้ัวสาย FLASH ถูกตอง 

       3.2.2 เขียนไดอะแกรมข้ัวสาย LOW ถูกตอง 

       3.2.3 เขียนไดอะแกรมข้ัวสาย HIGH ถูกตอง 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

4 ตอวงจรระบบไฟแสงสวาง จากข้ัว BATERRY ไปข้ัว BATT ของชุดกลอง

ฟวสถูกตอง 

2 0 

5 ตอวงจรไฟหรี่ จากbATERRY ข้ัว86 และข้ัว87ถูกตอง 

5.1 ตอข้ัว86 ไป ข้ัวสวิทชควบคุมไฟหรี่ และลงกราวดถูกตอง 

5.2 ตอข้ัว87 ไป ข้ัวไปหรี่หนา และลงกราวดถูกตอง 

 

2 

2 

 

0 

0 



 

5.3 ตอข้ัว87 ไป ข้ัวไปหรี่ทาย และลงกราวดถูกตอง 

5.4ตอข้ัว 87 ไป ข้ัวหลอดไฟแผงหนาปด และลงกราวดถูกตอง 

5.5 ตอข้ัว87 ไป ข้ัวหลอดไฟสองปายทะเบียน และลงกราวดถูกตอง 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 วงจรไฟหรี่ทํางานปกติถูกตอง 

6.1 วงจรไฟหรี่ หลอดไฟหรี่หนาทํางานปกติถูกตอง 

6.2 วงจรไฟหรี่ หลอดไฟทายทํางานปกติถูกตอง 

6.3วงจรไฟหรี่ หลอดไฟแผงหนาปดทํางานปกติถูกตอง 

6.4 วงจรไฟหรี่ หลอดไฟสองปายทะเบียนทํางานปกติถูกตอง 

 

2 

2 

2 

2 

 

0 

0 

0 

0 

7 ตอวงจรโคมไฟหนา ไฟต่ํา(LO)จากREPLAY ข้ัว86 และข้ัว87ถูกตอง 

7.1 ตอข้ัว86 ไป ข้ัวสวิทชควบคุมโคมไฟหนา และลงกราวดถูกตอง 

7.2 ตอข้ัว87 ไป ข้ัมโคมไฟหนาถูกตอง 

7.3 ตอข้ัวไปต่ํา(LO) ไป ข้ัวสวิทชควบคุมมไฟต่ํา(LO)ถูกตอง 

 

2 

2 

2 

 

0 

0 

0 

8 ตอวงจรโคมไฟหนา ไฟสูง และไฟขอทางถูกตอง 

8.1 ตอข้ัวไฟสูง(HI) ไป ข้ัวสวิทชควบคุมไฟสูง(HI)ถูกตอง 

8.2 ตอข้ัวไปต่ํา(LO)ไป ข้ัวหลอดไฟแผงหนาปดเตือนไฟสูง(HI BEAM) และ

ลงกราวดถูกตอง 

 

2 

2 

 

0 

0 

9 วงจรโคมไฟหนาทํางานปกติถูกตอง 

9.1 วงจรโคมไฟหนา ไฟต่ําทํางานปกติถูกตอง 

9.2 วงจรโคมไฟหนา ไฟสูงทํางานปกติถูกตอง 

9.3 วงจรโคมไฟหนา ไฟขอทางทํางานปกติถูกตอง 

 

2 

2 

2 

 

0 

0 

0 

10 เก็บเครื่องมือ และทําความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเรียบรอย   

คาคะแนนท่ีได   

คะแนนรวมท่ีได  

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
(นําคาคะแนนรวมที่ได มาคูรดวย 50 และหารดวย 30 เทากับคะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

 

ได                คะแนน 

 

 

 

 

     ลงช่ือ...................................................................กรรมการ 

                                                              (..................................................................) 

 

 



 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 
ทักษะวิชางานไฟฟารถยนต ระดับ ปวช. 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................... 

สถานีท่ี 3 งานตรวจสอบคอยลจุดระเบิดประจําสูบเครื่องยนตควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

ท่ี 

 

เกณฑการใหคะแนน 

น้ําหนักคะแนน 

ปฏิบัติงาน 

ถูกตอง 

ไมได

ปฏิบัติงาน 

1 การใชเครื่องมือพ้ืนฐานอยางถูกวิธ ี 2 0 

2 ถอดคอยลจุดระเบิดประจําสูบออกจากเครื่องยนต 4 สูบ อยางถูกข้ันตอน 

2.1 เลือกใชประแจคลายโบลทยึดคอยลจุดระเบิดประจําสูบถูกตอง 

2.2ถอดคอยลจุดระเบิดประจําสูบออกจากเครื่องยนต ถูกวิธี 

 

3 

3 

 

0 

0 

3 การใชมัลติมิเตอรตรวจสอบคอยลจุดระเบิดประจําสูบ 

3.1 ใชและตั้งคา มัลติมิเตอรถูกตอง 1 

3.2 อานคาความตานทานสูบท่ี 1 ถูกตอง 

3.3 อานคาความตานทานสูบท่ี 2 ถูกตอง 

3.4อานคาความตานทานสูบท่ี 3  ถูกตอง 

3.5 อานคาความตานทานสูบท่ี 4 ถูกตอง 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

0 

0 

0 

0 

0 

4 ประกอบคอยลจุดระเบิดประจําสูบเขากับเครื่องยนต 1 สูบถูกตอง 

5.1 ประกอบคอยลจุดระเบิดประจําสูบเขากับเครื่องยนตถูกตอง 

5.2 ปรับตั้งคาแรงบิดท่ีประแจปอนดขันโบลทถูกตอง 

5.3 ใชประแจปอนดขับโบลทยึดคอยลจุดระเบิดประจําสูบถูกตอง 

 

2 

2 

2 

 

0 

0 

0 

5 เก็บเครื่องมืออุปกรณเรียบรอย 2  

6 ทําความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเรียบรอย 2  

คาคะแนนท่ีได   

คะแนนรวมท่ีได  

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
(นําคาคะแนนรวมที่ได มาคูรดวย 50 และหารดวย 30 เทากับคะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

ได               คะแนน 

 

     ลงช่ือ...................................................................กรรมการ 

                                                        (..................................................................) 



 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 
ทักษะวิชางานไฟฟารถยนต ระดับ ปวช. 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................... 

สถานีท่ี 4 งานตรวจสอบหาขอขัดของไฟสัญญาณรถยนต 

 

ท่ี 

 

เกณฑการใหคะแนน 

น้ําหนักคะแนน 

ปฏิบัติงานถูกตอง ไมไดปฏิบัติงาน 

1 ใชชุดผาคลุมรถคลุมรถตามลําดับดังตอไปนี้  

ใชผาคลุมบังโคลน,ใชผาคลุมกระจังหนารถ,ใชผาหุมพวงมาลัย,ใชผาคลุม

เบาะนั่ง,วางแผนรองเทาในรถ 

2 0 

2 การใชเครื่องมือพ้ืนฐานอยางถูกตอง 2 0 

3 การใชเครื่องมือวัดมัลติมิเตอรอยางถูกวิธ ี 2 0 

4 การใชโคมไฟสนามซอมรถอยางถูกวิธี 2 0 

5 ปฏิบัติงานตรวจหาขอขัดของของฟวสถูกตอง 

5.1 ตรวจหาขอขัดของของฟวสไฟเลี้ยวถูกตอง 

5.2 ตรวจสอบหาขอขัดของของฟวสฉุกเฉินถูกตอง 

 

2 

2 

 

0 

0 

6 ปฏิบัติงานตรวจหาขอขัดของ FLASHER ถูกตอง 

6.1 ตรวจหาขอขัดของข้ัว B, L, E ถูกตอง 

6.2ตรวจหาขอขัดของการทํางานของ   FLASHER ถูกตอง 

 

2 

2 

 

0 

0 

7 ปฏิบัติงานตรวจหาขอขัดของของหลอดไฟเลี้ยวถูกตอง 

7.1 ตรวจหาขอขัดของหลอดไฟเลี้ยวซายถูกตอง 

7.2 ตรวจหาขอขัดของหลอดไฟเลี้ยวขวาถูกตอง 

 

2 

2 

 

0 

0 

8 เปลี่ยนอุปกรณของวงจรไฟลเยว-ไฟฉุกเฉินถูกตอง 

8.1 เปลี่ยนอุปกรณฟวสถูกตอง 

8.2 เปลี่ยนอุปกรณ FLASHER ถูกตอง 

8.3 เปลี่ยนอุปกรณหลอดไฟเลี้ยวถูกตอง 

 

2 

2 

2 

 

0 

0 

0 

9 วงจรไฟเลี้ยวซายทํางานปกติถูกตอง 2 0 

10 วงจรไฟเลี้ยวขวาทํางานปกติถูกตอง 2 0 

12 วงจรไฟฉุกเฉินทํางานปกติถูกตอง 2 0 

13 ไมทําใหระบบไฟสัญญาณลัดวงจร 2 0 



 

14 จัดเก็บเครื่องวัสดุอุปกรณเรียบรอย 2 0 

15 ทําความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเรียบรอย 2 0 

คาคะแนนท่ีได   

คะแนนรวมท่ีได   

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
(นําคาคะแนนรวมที่ได มาคูรดวย 50 และหารดวย 30 เทากับคะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

ได               คะแนน 

 

     ลงช่ือ...................................................................กรรมการ 

                                                         (..................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. เกณฑการพิจารณารางวัล 

 การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน 3 ระดับนี้ 

  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 

 

12. คณะกรรมการตัดสิน  
ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน................................................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา............................................................................................................................................ 

 

ท่ี รายการปฏิบัติ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 งานตรวจสอบความสามารถในการจายกระแสแบตเตอรี่ 50  

2 งานตรวจสอบข้ัวอุปกรณ และตอวงจรระบบไฟแสงสวาง 50  

3 งานตรวจสอบไฟแรงสูงระบบคอยลจุดระเบิดประจําสูบ

เครื่องยนตควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

50  

4 งานตรวจหาขอขัดของไฟสัญญาณรถยนต  50  

รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 200  

คิดเปนรอยละ 100  

ผลการแขงขันเกียรติบัตรเหรียญ  ....................................... 

เกณฑการตัดสินใจ 

  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 

 

 

ลงช่ือประธานกรรมการ                                                    ลงช่ือกรรมการการแขงขัน 

                                                            

 ..........................................                                                     ...............................................                          

(...........................................)                                                    (...........................................) 

 

 



 

ลงช่ือ..........................................................กรรมการ   

   (.........................................................) 

                                                                ลงช่ือ..........................................................กรรมการ   

      (.........................................................) 

             ลงช่ือ.........................................................ประธาน   

       (........................................................) 


