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 ทักษะวิชาชีพ 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 

1.1 สาขาวิชาช่างยนต์  
 1.1.1 ทักษะงานจักรยานยนต์ ปวช. ทีม 2 คน 1  
 1.1.2 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. ทีม 2 คน 2  
 1.1.3 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  ปวช. ทีม 2 คน 3  
 1.1.4 ทักษะงานสีรถยนต์  

(เฉพาะสาขางานตัวถังและสีรถยนต์) 
 

ปวช. 

 

เด่ียว 
 

4 
 

แข่งในระดับชาติ 

1.2  สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 
 1.2.1 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ปวส. ทีม 2 คน 5  
 1.2.2 ทักษะงานยานยนต์ดีเซล  ปวส. ทีม 2 คน 6  
 1.2.3 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. ทีม 2 คน 7  
 1.2.4 ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์  

(เฉพาะสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์) 
 

ปวส. 

 

เด่ียว 
 

8 
 

แข่งในระดับชาติ 
 

1.3  สาขาวิชาช่างอากาศยาน 
 ทักษะช่างอากาศยาน ปวส. เด่ียว 9 แข่งในระดับชาติ 

1.4  สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเคร่ืองกล
ระบบขนส่งทางราง/ สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/ สาขารถไฟความเร็วสูง 

 ทักษะระบบขนส่งทางราง ปวส. ทีม 4 คน 10 
 

แข่งในระดับชาติ 
1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/ สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 

 1.5.1 ทักษะงานกลึงช้ินงาน 
(สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง) 
 

 
ปวช. เด่ียว 

 
11 
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 1.5.2 ทักษะงานวัดละเอียด  
(สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง) 

ปวช. 
ทีม 2 คน 

12  

 1.5.3 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. เด่ียว 13  
1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/ สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 

 1.6.1 ทักษะมาตรวิทยามิติ  
(สาขางานเทคนิคการผลิต,สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม) 

ปวส. ทีม 2 คน 14 
 

 1.6.2  ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ปวส. เด่ียว 15  

 1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (CAD-CAM)  
(สาขาวิชาเทคนิคการผลิต,สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม) 

ปวส. เด่ียว 16 
 

1.7  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   

 1.7.1 ทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW ปวช. ทีม 2 คน 17  
 1.7.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม ปวช. ทีม 2 คน 18  

1.8   สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
 1.8.1 ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW ปวส. ทีม 2 คน 19  
 1.8.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม ปวส. ทีม 2 คน 20  

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
 1.9.1 ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ปวช. ทีม 2 คน 21  
 1.9.2 ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ปวช. ทีม 2 คน 22  

1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า 
 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า

ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ปวส. ทีม 2 คน 23  

1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  
 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร์ PLC 
ปวส. ทีม 2 คน 24  
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1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม 
 1.12.1  ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง

เคล่ือนท่ี  (Mobile Amplifier)  
ปวช. ทีม 2 คน 25  

 1.12.2 ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ 

ปวช. ทีม 2 คน 26  

 1.12.3  ทั กษ ะการแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะออ กแบ บ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ปวส. ทีม 2 คน 27 
 
 

 

1.13  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
  ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวส. ทีม 2 คน 28 

 

 

1.14   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ /สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
 1.14.1  ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์   ปวช. ทีม 2 คน 29  
 1.14.2  ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส. ทีม 2 คน 30  

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช. ทีม 2 คน 31  

1.16   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 1.16.1  ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ปวส. ทีม 2 คน 32  
 1.16.2  ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ  ปวช.  

หรือ ปวส. 
ทีม 2 คน 33  

1.17   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 1.17.1 ทักษะงานปูน 

(สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาช่างโยธา)   
ปวช. ทีม 2 คน  34  

 1.17.2 ทักษะงานไม ้
(สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาช่างโยธา , สาขาวิชา
เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

 
ปวช. 

 
ทีม 2 คน 

 
35 

ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2562 

ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 
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 1.17.3 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง  
(สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,สาขาวิชาโยธา,สาขาวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม) 

ปวส. ทีม 2 คน 36  

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา 
 ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ปวส. ทีม 3 คน 37  

1.19  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 1.19.1 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง ปวช. ทีม 2 คน 38 ใช้ในการแข่งขัน           

ปีการศึกษา 2562 
 1.19.2 ทักษะงานทำหุ่นจำลอง 

 
ปวช. ทีม 2 คน  ใช้ในการแข่งขัน           

ปีการศึกษา 2563 

 1.19.3 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. ทีม 2 คน 39 ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2562 

 1.19.4 ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ปวส. ทีม 2 คน  ใชใ้นการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 

1.20 สาขาวิชาโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง     
 ทักษะงานคอนกรีต   ปวส. ทีม 3 คน 40  

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 ทักษะงานฝึกฝีมือ   ปวช. เด่ียว 41  

3.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
3.1   สาขาวิชาการบัญชี  

 

3.1.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช. ทีม 2 คน 42 

ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2562 

ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 

 3.1.2 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. ทีม 2 คน 43 

ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2562 

ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 
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สำหรับใช้ในการแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
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3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป  
 3.2.1 ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์  

(สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน) 
ปวช. เด่ียว 44  

 3.2.2 ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร ์ 
(สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการจัดการ
สำนักงาน)  

ปวช. เด่ียว 45  

 3.2.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก  

ปวส. เด่ียว 46  

3.3  สาขาวิชาการตลาด 
 3.3.1  ทักษะการนำเสนอขายสินค้า  

“The Marketing Challenge” 
 

ปวช. ทีม 3 คน 47 ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2562 

ใช้ในการแข่งขัน 

 3.3.2 ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
 “Creative Marketing  Plan” 
 

ปวส. ทีม 3 คน 48  

3.4  สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา  
 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ   ปวส. ทีม 5 คน 49 

 
 

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
 ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ปวช. ทีม 2 คน 50 ใช้ในการแข่งขัน           

ปีการศึกษา 2562 

ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 

3.6  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์             

(E-Commerce) 
 

ปวช.หรือ ปวส. ทีม 2 คน 51  

ปีการศึกษา 2563 



รายการทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
สำหรับใช้ในการแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2562 - 2563 
 

ท่ี รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
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รายการที่ หมายเหตุ 
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3.7  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปวส. ทีม 4 คน 52 

 

 

4.ประเภทวิชาคหกรรม 
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     

 4.1.1 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ  ปวช. ทีม 3 คน  53 ใช้ในการแข่งขัน  
ปีการศึกษา2562 

 4.1.2 ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล  

ปวส. ทีม 2 คน 54 ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2562 

 4.1.3 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ  ปวช. ทีม 3 คน  ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 

 4.1.4 ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล  

ปวส. ทีม 2 คน   ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์    
 4.2.1 ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 

 
ปวช. ทีม 3 คน 55 ใช้ในการแข่งขัน           

ปีการศึกษา 2562 

 4.2.2 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจ 
สู่มาตรฐานสากล 

ปวส. ทีม 3 คน 56 ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2562 

 4.2.3 ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 
  

ปวช. ทีม 4 คน  ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 

 4.2.4 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจ 
สู่มาตรฐานสากล 

ปวส. ทีม 3 คน  ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาเทคโนโลยแีฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ   
 4.3.1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ปวช. ทีม  3 คน 57  
 4 .3 .2  ทั ก ษ ะ ก าร ป ระ ยุ ก ต์ อ อ ก แ บ บ ตั ด เ ย็ บ           

เครื่องแต่งกายสู่สากล 
 

ปวส. ทีม 3  คน 58  



รายการทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
สำหรับใช้ในการแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2562 - 2563 
 

ท่ี รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
ระดับ 

 
จำนวนผูเ้ข้าร่วม 

แข่งขัน 
รายการที่ หมายเหตุ 
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5.ประเภทวิชาศิลปกรรม 
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  

 5.1.1 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวช. ทีม 2 คน 59 ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2562 

 5.1.2 ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอาร์ตเพ่ือการศึกษา ปวส. ทีม 2 คน 60 ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2562 

 5.1.3 ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน  ปวช. ทีม 2 คน  ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 

 5.1.4 ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน ปวส. ทีม 2 คน  ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 

5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์    
  5.2.1 ทักษะจิตรกรรมไทย  ปวช. เด่ียว 61 ใช้ในการแข่งขัน           

ปีการศึกษา 2562 

  5.2.2 ทักษะการวาดภาพ (Drawing)   ปวช. เด่ียว 62 ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2562 

  5.2.3 ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง  ปวช. เด่ียว  ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 

  5.2.4 ทักษะประติมากรรม  ปวช. เด่ียว  ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 

5.3  สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม 
 5.3.1 ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง   ปวช. เด่ียว 63 ใช้ในการแข่งขัน           

ปีการศึกษา 2562 

 5.3.2 ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์  ปวช. เด่ียว 64 ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2562 

 5.3.3 ทักษะการออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ ปวช. ทีม 2 คน  ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 

 5.3.4 ทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์    ปวช. เด่ียว  ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 

 



รายการทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
สำหรับใช้ในการแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2562 - 2563 
 

ท่ี รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
ระดับ 

 
จำนวนผูเ้ข้าร่วม 

แข่งขัน 
รายการที่ หมายเหตุ 
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5.4  สาขาวิชาช่างทองหลวง/ สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี/ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเคร่ืองประดับ 
 ทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี   ปวช. เด่ียว 65 แข่งขันในระดับชาติ 

  

5.5  สาขาวิชาช่างทองหลวง / สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี/ สาขาวิชาศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเคร่ืองประดับ/       
สาขาวิชาการออกแบบ/ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์/ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  

 ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ปวช.   เด่ียว 66 ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2562 
ใช้ในการแข่งขัน           
ปีการศึกษา 2563 

6.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
6.1  สาขาวิชาการโรงแรม  

 6.1.1 ทักษะการผสมเครื่องด่ืม      
 1) ประเภท Classic Bartender ปวช.หรือ ปวส. เด่ียว 67  
 2) ประเภท Flair  Bartender ปวช.หรือ ปวส. เด่ียว 68  
 6.1.2 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม ปวช.หรือ ปวส. ทีม 2 คน 69  

6.2  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 6.2.1 ทักษะการนำเสนอรายการนำเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน    ปวช. ทีม 2 คน 70  
 6.2.2 ทักษะการจัดทำรายการนำเท่ียว  ปวส. เด่ียว 71 

 

 

7.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 7.1.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. ทีม 2 คน 72  
 7.1.2 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย    ปวส. ทีม 2 คน 73  

8.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี  ระยะส้ัน เด่ียว 1  
8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ  ระยะส้ัน เด่ียว 2  
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว     ระยะส้ัน เด่ียว 3  



รายการทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
สำหรับใช้ในการแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2562 - 2563 
 

ท่ี รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
ระดับ 

 
จำนวนผูเ้ข้าร่วม 

แข่งขัน 
รายการที่ หมายเหตุ 
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8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว     ระยะส้ัน ทีม 2 คน 4  
8.5 ทักษะลีลาศ     ระยะส้ัน ทีม 4 คน 5  

ทักษะพื้นฐาน 
1   การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 1  
2   การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 2  
3   การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 3  
4   การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 4  
5   การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 5  
6   การประกวดร้องเพลงสากล หญิง  ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 6  
7   การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ปวช. หรือ ปวส. วงละ 3-5 คน 7 คละได้ 
8   การประกวดวงดนตรีสากล ปวช. หรือ ปวส. วงละ 3-10 คน 8 คละได้ 
9   การประกวดดนตรีไทย      
  1)  จะเข้ ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 9  
 2)  ซอด้วง ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 10  
 3)  ซออู้ ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 11  
 4)  ขิมสาย  ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 12  
 5)  ขลุ่ยเพียงออ ปวช.  หรือ ปวส. เด่ียว 13  
 6)  ระนาดเอก  ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 14  

10 การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ    
(English Public Speaking Contest) 

ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 15  

11 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 16  
12 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช.  หรือ ปวส. เด่ียว 17  
13 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 18  
14   การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English 

Demonstration Contest) 
 

ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 19  



รายการทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
สำหรับใช้ในการแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2562 - 2563 
 

ท่ี รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
ระดับ 

 
จำนวนผูเ้ข้าร่วม 

แข่งขัน 
รายการที่ หมายเหตุ 
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15   การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง และ 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ปวช.  ทีม 2 คน 20  

16   การประกวดมารยาทไทย ปวช. หรือ ปวส. ทีม 2 คน 21  
17   การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว 22  
18   การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)   ปวช.  ทีม 3-5 คน 23  
19   การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)   ปวส. ทีม 3-5 คน 24  

 
 
 
หมายเหตุ  

1. ทักษะวิชาชีพ จำนวน    73 ทักษะ    
2. ระยะส้ัน       จำนวน    5 ทักษะ 
3. ทักษะพื้นฐาน จำนวน   24 ทักษะ 

รวมทั้งสิ้น       จำนวน     102    ทักษะ 
 
 
 


