
 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาต ิ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา  ชางเมคคาทรอนิกส 

ช่ือวิชา   ทักษะงานนิวแมตกิสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 

ระดับช้ัน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 



 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาต ิ 

ทักษะวิชางานนิวแมตกิสและไฮดรอลิกสเบื้องตน ระดับ ปวช.   เวลา 2 ช่ัวโมง   

วันที่แขงขัน .......................................... 

สนามสอบ วิทยาลัย............................................................................................... 

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

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1 เพ่ือเปนการสงเสริมทักษะ การติดตั้งและการตอวงจรนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน  

     ใหแกนักเรียน  

1.2 เพ่ือใหนักเรียน ไดใชความรูความสามารถท่ีไดจากการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการ 

     ปฏิบัติงานจริง  

1.3 เพ่ือใหนักเรียน ไดรับประสบการณนอกเหนือจากการศึกษาในหองเรียน 

2..คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน  

2.1 เปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา  โดยไมกําหนดอายุ 

2.1 เปนผูไมเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในวิชา/สาขาวิชา  ในระดับการศึกษาท่ี 

สมัครเขาแขงขัน  ยกเวน  การประกวดประเภทตางๆ 

3. กติกาการแขงขัน  

3.1 สถานศึกษามีสิทธิ์สงนักศึกษาเขาแขงขันประเภทบุคคลสาขาวิชาละ  1  คน  สํารอง  1  คน 

3.2 ผูเขาแขงขัน ตองชําระเงินคาสมัครตามท่ีวิทยาลัยเจาภาพกําหนด 

  3.3 ทักษะวิชาท่ีมีผูสมัครแขงขันนอยกวา 5 วิทยาลัย อาจไมจัดการแขงขันหรือข้ึนอยูกับดุลย 

               พินิจของเจาภาพ 

  3.4 ผูเขาแขงขันรายงานตัว ณ สถานท่ีแขงขันกอนเวลาแขงขัน  30 นาที พรอมแสดงบัตรประจําตัว 

               นักศึกษา หรือ บัตรประจําตัวประชาชน  กรณีไมมีบัตรตองมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา 

      3.5 การแขงขันจะเรียงตามลําดับวิทยาลัย ตามการจัดการของกรรมการแตละทักษะวิชา 

  3.6 เม่ือถึงเวลาแขงขันกรรมการเรียกตัวผูเขาแขงขัน ใหผูแขงขันรายงานตัวตอคณะกรรมการทันที   

       หากเวลาผานไป 10 นาที ไมรายงานตัว/หรือเขาประจําท่ี ถือวาวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไมเขา 

               แขงขัน 

3.7 การแขงขันจะมีเฉพาะภาคปฏิบัติ กําหนดสัดสวนคะแนนภาคปฏิบัติเทากับ  100 % 

 

4. สมรรถนะรายวิชา 

 4.1 แสดงความรูเก่ียวกับ หลักการของระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกสตามคูมือ 



 

4.2 ตอวงจรควบคุมการทํางานระบบนวิแมติกส 

 

5. วิธีดําเนินการสอบ 

  5.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาสถานท่ีแขงขันกอนเวลาสอบ 10 นาที 

      5.2 กอนลงมือแขงขันใหตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณท่ีตองใชในการปฏิบัติงานกอน (ถาไมมีใหแจง

กรรมการ) 

      5.3 ผูเขาแขงขันอานคําสั่งการปฏิบัติงานกอนการปฏิบัติงาน 

      5.4 ในขณะท่ีปฏิบัติงานใหบอกวาทําอะไรเปนชวงๆ เชน ติดตั้งอุปกรณ ตอวงจร หรือทดสอบวงจร 

 

6. ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง 

 6.1 ผาเช็ดมือ  

 

7. ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให  

      7.1 แผงชุดฝกนิวแมติกสและอุปกรณยี่หอ FESTO TP 101                        

      7.2 แผงชุดฝกไฮดรอลิกสและอุปกรณยี่หอ ELWE (Thailand)                 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.โจทยท่ีใชในการแขงขัน ( ใบงาน,ขอบเขตของขอสอบ ) 

ตารางวิเคราะหเกณฑการประเมิน 



 

ช่ือรายวิชาท่ีแขงขัน ทักษะงานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ืองตน  

ประเภทวิชา () อุตสาหกรรม  (   ) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  (   ) อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

สาขาวิชาชางเมคคาทรอนิกส  สาขางานเมคคาทรอนิกส 

ระดับช้ัน  () ปวช. (   ) ปวส. 

สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ) เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 
คาคะแนน 

2 1 0 

1. แสดงความรูเก่ียวกับ หลักการ

ของระบบนิวแมติกสและไฮดรอ

ลิกสตามคูมือ 

 

การถอดและติดตั้งอุปกรณระบบนิวแมติกส 

- ถอดและติดตั้งอุปกรณทํางาน 

- ถอดและติดตั้งอุปกรณควบคุม 

- ถอดและติดตั้งอุปกรณแหลงจาย 

- จิตพิสัยในการทํางาน 

(เวลาท่ีใชแขงขัน 20 นาที) 

 

 

  

2. ตอวงจรควบคุมการทํางาน

ระบบนิวแมติกส 

 

การตอวงจรและระบุสัญลักษณนิวแมติกส 

- การตอวงจรตามท่ีกําหนด 

- การทํางานของวงจรตามท่ีกําหนด 

- การระบุสัญลักษณนิวแมติกส 

- จิตพิสัยในการทํางาน 

(เวลาท่ีใชแขงขัน 20 นาที) 

   

3. ตอวงจรควบคุมการทํางาน

ระบบไฮดรอลิกส 

 

การตอวงจรและระบุสัญลักษณไฮดรอลิกส 

- การตอวงจรตามท่ีกําหนด 

- การทํางานของวงจรตามท่ีกําหนด 

- การระบุสัญลักษณไฮดรอลิกส 

- จิตพิสัยในการทํางาน 

(เวลาท่ีใชแขงขัน 20 นาที) 

   

4. ติดตั้งระบบนิวแมติกสและไฮ

ดรอลิกสควบคุมดวยมือและระบบ

อัตโนมัติ 

การถอดและติดตั้งอุปกรณระบบไฮดรอลิกส 

- ถอดและติดตั้งอุปกรณทํางาน 

- ถอดและติดตั้งอุปกรณควบคุม 

- เปลี่ยนทอน้ํามันจุดตางๆของอุปกรณ 

- จิตพิสัยในการทํางาน 

(เวลาท่ีใชแขงขัน 20 นาที) 

   

ใบคําสั่ง 



 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 

สถานีที่ 1 การถอดและตดิตั้งอุปกรณระบบนิวแมติกส 

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

 

สิ่งท่ีผูแขงขันจะตองปฏิบัติ 

1.ถอดอุปกรณทํางาน ออกจากโตะทดสอบตามขอ 1.1-1.2 

 1.1 จงถอดกระบอกสูบ หมายเลข 1.0 ออกจากแปลนยึดบนโตะทดสอบตามรูป (รูปท่ี 1 และรูปท่ี 2) 

 1.2 จงติดตั้งหรือประกอบกระบอกสูบ หมายเลข 1.0 กลับเขาตําแหนงเดิม 

2.ถอดอุปกรณควบคุม ออกจากโตะทดสอบตามขอ 2.1-2.2 

 2.1 จงถอดวาลวควบคุมทิศทาง หมายเลข 1.1 ออกจากแปลนยึดบนโตะทดสอบตามรูป (รูปท่ี 3 และ

รูปท่ี 4) 

 2.2 จงติดตั้งหรือประกอบวาลวควบคุมทิศทาง หมายเลข 1.1 กลับเขาตําแหนงเดิม 

3.ถอดระบบจายลม ระบบดักฝุนและน้ําออกจากโตะทดสอบตามขอ 3.1-3.3 

3.1 จงถอดชุดปรับปรุงคุณภาพลม (วาลวบริการลม) ออกจากโตะทดสอบตามรูป (รูปท่ี 5) 

 3.2 จงถอดอุปกรณดัดฝุน (Filter) ออกจากวาลวบริการลมตามรูป (รูปท่ี 6) 

 3.3 จงติดตั้งหรือประกอบอุปกรณดัดฝุนและวาลวบริการลมกลับเขาตําแหนงเดิม 

 

 

 

 

 
 



 

รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานสถานีท่ี 1 การถอดและติดตั้งอุปกรณระบบนิวแมติกส 

   1.การถอดอุปกรณทํางาน ออกจากโตะทดสอบ 

 

รูปท่ี 1 

  

รูปท่ี 2 

 

   2.การถอดอุปกรณควบคุม ออกจากโตะทดสอบ 

  

รูปท่ี 3  

  



 

รูปท่ี 4 

   3.การถอดระบบจายลม ระบบดักฝุนและน้ําออกจากโตะทดสอบ 

                         

         รูปท่ี 5      รูปท่ี 6 

4 
3 2 

1 

สายลม 1 

สายลม 2 

สกรูหกเหลี่ยม 

สกรูหกเหลี่ยม 



 

วงจรนิวแมติกสท่ีใชประกอบการปฏิบัติงานสถานีท่ี 1 การถอดและติดตั้งอุปกรณระบบนิวแมติกส 



 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 

สถานีที่ 1 การถอดและตดิตั้งอุปกรณระบบนิวแมติกส 

ช่ือ-สกุล............................................ช่ือสถานศึกษา................................................... 

วันที่...........เดือน...................พ.ศ............... 

หัวขอ รายละเอียด 

คาคะแนน 

ปฏิบัติงานได

ถูกตอง 

( 2 คะแนน ) 

ปฏิบัติงานได

บางสวน 

( 1 คะแนน ) 

ไมปฏิบัติงาน 

 

( 0 คะแนน ) 

1.การถอดและ

ติดตั้งอุปกรณระบบ

นิวแมติกส 

1.1 ปลดสายลมกอนถอดกระบอกสูบ 1.0 ออก

ดวยความปลอดภยั 
   

1.2 ถอดกระบอกสูบ 1.0 ออกจากแปลนยึดดวย

เครื่องมือท่ีถูกตอง 
   

1.3 ประกอบกระบอกสูบ 1.0 เขาแปลนยึดตรง

ตําแหนงเดิม 
   

1.4 ปลดสายลมกอนถอดวาลวควบคุมทิศทาง 2.1  

ออกดวยความปลอดภัย 
   

1.5 ถอดวาลวควบคุมทิศทาง 2.1 ออกจากแปลน

ยึดดวยเครื่องมือท่ีถูกตอง 
   

1.6 ประกอบวาลวควบคุมทิศทาง 2.1 เขาแปลน

ยึดตรงตําแหนงเดมิ 
   

1.7 ปลดสายลมกอนถอดวาลวบรกิารลม  ออก

ดวยความปลอดภยั 
   

1.8 ถอดวาลวบริการลมและช้ินสวนท่ีกําหนด 

ออกจากแปลนยึดดวยเครื่องมือท่ีถูกตอง 
   

1.9 ประกอบวาลวบริการลม เขาแปลนยึดตรง

ตําแหนงเดิม 
   

2.จิตพิสัยในการ

ทํางาน 
2.1 ทําความสะอาดเครื่องมือหลังปฏิบัต ิ

   

รวมคะแนน    

รวมคะแนน  (คะแนนเต็ม 20  คะแนน) 
 

 

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

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

         กรรมการ  



 

ใบคําสั่ง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 

สถานีที่ 2 การตอวงจรและระบุสัญลักษณนิวแมตกิส 

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

สิ่งท่ีผูแขงขันจะตองปฏิบัติ 

1.ตอวงจรนิวแมติกสตามขอ 1.1-1.2 

 1.1 จงตอวงจรนิวแมติกสใหถูกตองตามท่ีกําหนดใหในใบงาน 

 1.2 จงทดสอบวงจรนิวแมติกสใหสามารถทํางานไดตามท่ีโจทยกําหนด 

2.จากวงจรจงนําสัญลักษณของอุปกรณหมายเลขตางๆ ไปแขวนหรือติดตามอุปกรณบนโตะทดสอบให

ถูกตอง ตามขอ 2.1-2.4 

 2.1 อุปกรณหมายเลข 2.0  

 2.2 อุปกรณหมายเลข 1.1 

 2.3 อุปกรณหมายเลข 1.2 

 2.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพลม (วาลวบริการลม)  

3.จากวงจรจงนําปายระบุหมายเลขทอลมตางๆ ไปแขวนท่ีทอลม (สายลม) บนโตะทดสอบใหถูกตอง ตาม

ขอ 3.1-3.3 

3.1 ทอลม 4 ท่ีตอออกจากอุปกรณหมายเลข 1.1 

 3.2 ทอลม 2 ท่ีตอออกจากอุปกรณหมายเลข 2.1 

 3.3 ทอลม 14 ท่ีตอเขาอุปกรณหมายเลข 2.1 



 
 

 

วงจรนิวแมติกสท่ีใชประกอบการปฏิบัติงานสถานีท่ี 2 การตอวงจรและระบุสัญลักษณนิวแมติกส 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 

สถานีที่ 2 การตอวงจรและระบุสัญลักษณนิวแมตกิส 

ช่ือ-สกุล............................................ช่ือสถานศึกษา................................................... 

วันที่...........เดือน...................พ.ศ............... 

หัวขอ รายละเอียด 

คาคะแนน 

ปฏิบัติงานได

ถูกตอง 

( 2 คะแนน ) 

ปฏิบัติงานได

บางสวน 

( 1 คะแนน ) 

ไมปฏิบัติงาน 

 

( 0 คะแนน ) 

1.การตอวงจรนิว

แมติกส 

1.1 ตอวงจรตามท่ีกําหนดไดถูกตองและมีความ

ปลอดภัยในการทํางาน 
   

1.2 วงจรสามารถทํางานไดถูกตอง    

2.การระบุ

สัญลักษณอุปกรณ

นิวแมติกส 

2.1 แขวนหรือติดตั้งสญัลักษณอุปกรณหมาย 

เลข 2.0 ไดถูกตอง 
   

2.2 แขวนหรือติดตั้งสญัลักษณอุปกรณหมาย 

เลข 1.1 ไดถูกตอง 
   

2.3 แขวนหรือติดตั้งสญัลักษณอุปกรณหมาย 

เลข 1.2 ไดถูกตอง 
   

2.4 แขวนหรือติดตั้งสญัลักษณชุดปรับปรุง

คุณภาพลม ไดถูกตอง 
   

2.5 แขวนหรือติดตั้งปายระบุทอลม (ทอลม 4) ท่ี

ออกจากอุปกรณหมายเลข 1.1 ไดถูกตอง 
   

2.6 แขวนหรือติดตั้งปายระบุทอลม (ทอลม 2) ท่ี

ออกจากอุปกรณหมายเลข 2.1 ไดถูกตอง 
   

2.7 แขวนหรือติดตั้งปายระบุทอลม (ทอลม 1) ท่ี

เขาอุปกรณหมายเลข 2.1 ไดถูกตอง 
   

3.จิตพิสัยในการ

ทํางาน 
3.1 ทําความสะอาดเครื่องมือหลังปฏิบัต ิ

   

รวมคะแนน    

รวมคะแนน  คูณ 1.5  (คะแนนเต็ม 30  คะแนน) 
 

 

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

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

         กรรมการ 



 
 

 

ใบคําสั่ง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 

สถานีที่ 3 การถอดและตดิตั้งอุปกรณระบบไฮดรอลิกส 

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

 

สิ่งท่ีผูแขงขันจะตองปฏิบัติ 

1.ถอดอุปกรณทํางาน ออกจากโตะทดสอบตามขอ 1.1-1.2 

 1.1 จงถอดกระบอกสูบไฮดรอลิกส หมายเลข 1.0 ออกจากแปลนยึดบนโตะทดสอบตามรูป (รูปท่ี 1 

และรูปท่ี 2) 

 1.2 จงติดตั้งหรือประกอบกระบอกสูบไฮดรอลิกส หมายเลข 1.0 กลับเขาตําแหนงเดิม 

2.ถอดอุปกรณควบคุม ออกจากโตะทดสอบตามขอ 2.1-2.2 

 2.1 จงถอดวาลวควบคุมทิศทาง หมายเลข 1.1 ออกจากแปลนยึดบนโตะทดสอบตามรูป (รูปท่ี 3 และ

รูปท่ี 4) 

 2.2 จงติดตั้งหรือประกอบวาลวควบคุมทิศทาง หมายเลข 1.1 กลับเขาตําแหนงเดิม 

3.เปล่ียนทอน้ํามัน (สายน้ํามันไฮดรอลิกส) ตามขอ 3.1-3.3 

3.1 จงเปลี่ยนสายน้ํามันไฮดรอลิกส (ทอ A) ท่ีตอออกจากอุปกรณหมายเลข 1.1 

 3.2 จงเปลี่ยนสายน้ํามันไฮดรอลิกส (ทอ P) ท่ีตอเขาอุปกรณหมายเลข 1.1 

 3.3 จงเปลี่ยนสายน้ํามันไฮดรอลิกส (ทอ B) ท่ีตอออกจากอุปกรณหมายเลข 1.1 

 

 

 

 

 



 
 

 

รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานสถานีท่ี 3 การถอดและติดตั้งอุปกรณระบบไฮดรอลิกส 

   1.การถอดอุปกรณทํางานไฮดรอลิกส ออกจากโตะทดสอบ 

 

รูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 2 

   2.การถอดอุปกรณควบคุมไฮดรอลิกส ออกจากโตะทดสอบ 

 

รูปท่ี 3 

 

รูปท่ี 4 



 
 

 

วงจรไฮดรอลิกสท่ีใชประกอบการปฏิบัติงานสถานีท่ี 3 การถอดและติดตั้งอุปกรณระบบไฮดรอลิกส 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 

สถานีที่ 3 การถอดและตดิตั้งอุปกรณระบบไฮดรอลกิส 

ช่ือ-สกุล............................................ช่ือสถานศึกษา................................................... 

วันที่...........เดือน...................พ.ศ............... 

หัวขอ รายละเอียด 

คาคะแนน 

ปฏิบัติงานได

ถูกตอง 

( 2 คะแนน ) 

ปฏิบัติงานได

บางสวน 

( 1 คะแนน ) 

ไมปฏิบัติงาน 

 

( 0 คะแนน ) 

1.การถอดและ

ติดตั้งอุปกรณ

ระบบไฮดรอลิกส 

1.1 ปลดสายนํ้ามันไฮดรอลิกสกอนถอดกระบอก

สูบ 1.0 ออกดวยความปลอดภัย 
   

1.2 ถอดกระบอกสูบ 1.0 ออกจากแปลนยึดดวย

เครื่องมือท่ีถูกตอง 
   

1.3 ประกอบกระบอกสูบ 1.0 เขาแปลนยึดตรง

ตําแหนงเดิม 
   

1.4 ปลดสายนํ้ามันไฮดรอลิกสกอนถอดวาลว

ควบคุมทิศทาง 1.1  ออกดวยความปลอดภัย 
   

1.5 ถอดวาลวควบคุมทิศทาง 1.1 ออกจากแปลน

ยึดดวยเครื่องมือท่ีถูกตอง 
   

1.6 ประกอบวาลวควบคุมทิศทาง 1.1 เขาแปลน

ยึดตรงตําแหนงเดมิ 
   

1.7 เปลี่ยนทอนํ้ามัน (ทอ A) ท่ีออกจากอุปกรณ

หมายเลข 1.1 ไดถูกตองและปลอดภัย 
   

1.8 เปลี่ยนทอนํ้ามัน (ทอ P) ท่ีเขาอุปกรณ

หมายเลข 1.1 ไดถูกตองและปลอดภัย 
   

1.9 เปลี่ยนทอนํ้ามัน (ทอ B) ท่ีออกจากอุปกรณ

หมายเลข 1.1 ไดถูกตองและปลอดภัย 
   

2.จิตพิสัยในการ

ทํางาน 
2.1 ทําความสะอาดเครื่องมือหลังปฏิบัต ิ

   

รวมคะแนน    

รวมคะแนน   (คะแนนเต็ม 20  คะแนน) 
 

 

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

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

         กรรมการ  



 
 

 

ใบคําสั่ง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 

สถานีที่ 4 การตอวงจรและระบุสัญลักษณไฮดรอลกิส 

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

 

สิ่งท่ีผูแขงขันจะตองปฏิบัติ 

1.ตอวงจรไฮดรอลิกสตามขอ 1.1-1.2 

 1.1 จงตอวงจรไฮดรอลิกส ใหถูกตองตามท่ีกําหนดใหในใบงาน 

 1.2 จงทดสอบวงจรไฮดรอลิกส ใหสามารถทํางานไดตามท่ีโจทยกําหนด 

2.จากวงจรจงนําสัญลักษณของอุปกรณหมายเลขตางๆ ไปแขวนหรือติดตามอุปกรณบนโตะทดสอบให

ถูกตอง ตามขอ 2.1-2.4 

 2.1 อุปกรณหมายเลข 1.0  

 2.2 อุปกรณหมายเลข 1.1 

 2.3 อุปกรณหมายเลข 1.02 

 2.4 ชุดตนกําลัง  

3.จากวงจรจงนําปายระบุหมายเลขทอน้ํามันตางๆ ไปแขวนท่ีทอน้ํามัน (สายน้ํามันไฮดรอลิกส) บนโตะ

ทดสอบใหถูกตอง ตามขอ 3.1-3.3 

3.1 ทอ A ท่ีตอออกจากอุปกรณหมายเลข 1.1 

 3.2 ทอ P ท่ีตอเขาอุปกรณหมายเลข 1.1 

 3.3 ทอ B ท่ีตอออกจากอุปกรณหมายเลข 1.1 

 

 

 



 
 

 

วงจรไฮดรอลิกสท่ีใชประกอบการปฏิบัติงานสถานีท่ี 4 การตอวงจรและระบุสัญลักษณไฮดรอลิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาทักษะงานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 

สถานีที่ 4 การตอวงจรและระบุสัญลักษณไฮดรอลกิส 

ช่ือ-สกุล............................................ช่ือสถานศึกษา................................................... 

วันที่...........เดือน...................พ.ศ............... 

หัวขอ รายละเอียด 

คาคะแนน 

ปฏิบัติงานได

ถูกตอง 

( 2 คะแนน ) 

ปฏิบัติงานได

บางสวน 

( 1 คะแนน ) 

ไมปฏิบัติงาน 

 

( 0 คะแนน ) 

1.การตอวงจรไฮ

ดรอลิกส 

1.1 ตอวงจรไฮดรอลิกส ตามท่ีกําหนดไดถูกตอง

และมีความปลอดภัยในการทํางาน 
   

1.2 วงจรสามารถทํางานไดถูกตอง    

2.การระบุ

สัญลักษณ

อุปกรณไฮดรอลิกส 

2.1 แขวนหรือติดตั้งสญัลักษณอุปกรณหมาย 

เลข 1.0 ไดถูกตอง 
   

2.2 แขวนหรือติดตั้งสญัลักษณอุปกรณหมาย 

เลข 1.1 ไดถูกตอง 
   

2.3 แขวนหรือติดตั้งสญัลักษณอุปกรณหมาย 

เลข 1.02 ไดถูกตอง 
   

2.4 แขวนหรือติดตั้งสญัลักษณชุดตนกําลังได

ถูกตอง 
   

2.5 แขวนหรือติดตั้งปายระบุทอนํ้ามัน (ทอ A) ท่ี

ออกจากอุปกรณหมายเลข 1.1 ไดถูกตอง 
   

2.6 แขวนหรือติดตั้งปายระบุทอนํ้ามัน (ทอ P) ท่ี

เขาอุปกรณหมายเลข 1.1 ไดถูกตอง 
   

2.7 แขวนหรือติดตั้งปายระบุทอนํ้ามัน (ทอ B) ท่ี

ออกจากอุปกรณหมายเลข 1.1 ไดถูกตอง 
   

3.จิตพิสัยในการ

ทํางาน 
3.1 ทําความสะอาดเครื่องมือหลังปฏิบัต ิ

   

รวมคะแนน    

รวมคะแนน  คูณ 1.5  (คะแนนเต็ม 30  คะแนน) 
 

 

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

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

         กรรมการ 



 
 

 

9. เกณฑการใหคะแนน 

 

ตารางวิเคราะหเกณฑการประเมิน 

ช่ือรายวิชาท่ีแขงขัน ทักษะงานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ืองตน  

ประเภทวิชา () อุตสาหกรรม  (   ) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  (   ) อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

สาขาวิชาชางเมคคาทรอนิกส  สาขางานเมคคาทรอนิกส 

ระดับช้ัน  () ปวช. (   ) ปวส. 

สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ) เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 
คาคะแนน 

2 1 0 

1. แสดงความรูเก่ียวกับ หลักการ

ของระบบนิวแมติกสและไฮดรอ

ลิกสตามคูมือ 

 

การถอดและติดตั้งอุปกรณระบบนิวแมติกส 

- ถอดและติดตั้งอุปกรณทํางาน 

- ถอดและติดตั้งอุปกรณควบคุม 

- ถอดและติดตั้งอุปกรณแหลงจาย 

- จิตพิสัยในการทํางาน 

(เวลาท่ีใชแขงขัน 20 นาที) 

 

 

  

2. ตอวงจรควบคุมการทํางานระบบ

นิวแมติกส 

 

การตอวงจรและระบุสัญลักษณนิวแมติกส 

- การตอวงจรตามท่ีกําหนด 

- การทํางานของวงจรตามท่ีกําหนด 

- การระบุสัญลักษณนิวแมติกส 

- จิตพิสัยในการทํางาน 

(เวลาท่ีใชแขงขัน 20 นาที) 

   

3. ตอวงจรควบคุมการทํางาน

ระบบไฮดรอลิกส 

 

การตอวงจรและระบุสัญลักษณไฮดรอลิกส 

- การตอวงจรตามท่ีกําหนด 

- การทํางานของวงจรตามท่ีกําหนด 

- การระบุสัญลักษณไฮดรอลิกส 

- จิตพิสัยในการทํางาน 

(เวลาท่ีใชแขงขัน 20 นาที) 

   

4. ติดตั้งระบบนิวแมติกสและไฮ

ดรอลิกสควบคุมดวยมือและระบบ

อัตโนมัติ 

การถอดและติดตั้งอุปกรณระบบไฮดรอลิกส 

- ถอดและติดตั้งอุปกรณทํางาน 

- ถอดและติดตั้งอุปกรณควบคุม 

- เปลี่ยนทอน้ํามันจุดตางๆของอุปกรณ 

- จิตพิสัยในการทํางาน 

 

   



 
 

 

ใบรวมคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 วิชาทักษะงานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ืองตน 

ประเภทวิชา (  / ) อุตสาหกรรม  (   ) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  (   ) อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

สาขาวิชาชางเมคคาทรอนิกส  สาขางานเมคคาทรอนิกส  

ระดับช้ัน (  /  ) ปวช. (   ) ปวส. 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน

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

ช่ือสถานศึกษา

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

ท่ี รายการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 การถอดและติดตั้งอุปกรณระบบนิวแมติกส 20  

2 การตอวงจรและระบุสัญลักษณนิวแมติกส 30  

3 การถอดและติดตั้งอุปกรณระบบไฮดรอลิกส 20  

4 การตอวงจรและระบุสัญลักษณไฮดรอลิกส 30  

รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 100  

คิดเปนรอยละ 100  

ผลการแขงขัน  เหรียญ............................ 

 

10. เกณฑการพิจารณารางวัล  

คะแนน       90-100      คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญทอง        

คะแนน       80-89.99   คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญเงิน        

คะแนน      70-79.99    คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญทองแดง     

คะแนน      60-69.99    คะแนน       เกียรติบัตรชมเชย     

        ลงชื่อ ประธานกรรมการ                                                              ลงชื่อ กรรมการการแขงขัน                               

........................................................                                                            …………………………………. 

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

 

 

11. คณะกรรมการตัดสิน  

11.1 กรรมการจากสถานประกอบการรวมกับคณะครูผูสอนรายวิชานิวเมติกสและไฮดรอลิกส 

จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคนั้น ๆ  



 
 

 

 

 

12. คาใชจายในการสอบ 

  คาสมัครและคาวัสดุอุปกรณการแขงขันคนละ 210 บาท 

  (จายเฉพาะผูเขาแขงขันตัวจริง ตัวสํารองไมตองจาย) โดยมีรายการดังนี้ 

  12.1 คาสมัครผูเขาแขงขันคนละ  10   บาท   

 12.2 คาวัสดุอุปกรณผูเขาแขงขันคนละ 200 บาท มีรายการดังนี้ 

  12.2.1 คาบํารุงรักษาอุปกรณชุดฝกนิวแมติกส  50 บาท 

12.2.2 คาบํารุงรักษาอุปกรณชุดฝกไฮดรอลิกส  50 บาท 

12.2.3 คาน้ํามันไฮดรอลิกส  100 บาท 

   

 

 


