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 ทักษะวิชาชีพ 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์  

 1.1.1 ทักษะงานจักรยานยนต์ ปวช. ทีม 2 คน 1  
 1.1.2 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์

เล็กแก๊สโซลีน 
ปวช. 

ทีม 2 คน 2  

 1.1.3 ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ปวช. หรือ ปวส. ทีม 2 คน 3  
1.2  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 1.2.1 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ปวส. ทีม 2 คน 4  
 1.2.2 ทักษะงานยานยนต์ดีเซล  ปวส. ทีม 2 คน 5  
 1.2.3 ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ปวช. หรือ ปวส. ทีม 3 คน 6  

1.3  สาขาวิชาช่างอากาศยาน 
 ทักษะช่างอากาศยาน ปวส. ทีม 2 คน 7 แข่งในระดับชาติ 

1.4  สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครือ่งกล
ระบบขนส่งทางราง/ สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/ สาขางานรถไฟความเร็วสูง 

 ทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง ปวส. ทีม 3 คน 8 แข่งในระดับชาติ 
1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/ สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง/ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 

 1.5.1 ทักษะงานกลึง ชิ้นงาน 
(สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง) 

ปวช. 
เดี่ยว 

9  

 1.5.2 ทักษะงานวัดละเอียด  
(สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง) 

ปวช. 
ทีม 2 คน 

10 
 

 

 1.5.3 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. เดี่ยว 11  
1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 

 1.6.1 ทักษะมาตรวิทยามิติ  
(สาขางานเทคนิคการผลติ,สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม) 

ปวส. ทีม 2 คน 12  

 1.6.2  ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ปวส. เดี่ยว 13  

 1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (CAD/CAM)  
(สาขาวิชาเทคนิคการผลติ,สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม) 
 
 

ปวส. เดี่ยว 14 
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1.7  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   
 1.7.1 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW  ปวช. ทีม 2 คน 15  
 1.7.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวช. ทีม 2 คน 16  

1.8   สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
 1.8.1 ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW ปวส. ทีม 2 คน 17  
 1.8.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวส. ทีม 2 คน 18  

1.9 สาขาวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง 
 1.9.1 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ปวช. ทีม 2 คน 19  
 1.9.2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปวช. ทีม 1 คน 20  

1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า 
 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า

ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ปวส. ทีม 2 คน 21  

1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  
 ทักษะชา่งควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอกจิก

คอนโทรลเลอร์ (PLC) 
ปวส. ทีม 2 คน 

 
22  

1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม 
 1.12.1  ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยาย

เสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt 
ปวช. ทีม 2 คน 23  

 1.12.2 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ ์

ปวช. ทีม 2 คน 24  

 1.12.3  ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. ทีม 2 คน 25  
1.13  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ /สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  

  ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวส. ทีม 2 คน 26  
1.14   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ /สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ /สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์   

 1.14.1  ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์   ปวช. ทีม 2 คน 27  
 1.14.2  ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส. ทีม 2 คน 28  

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ปวช. ทีม 2 คน 29  

1.16   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ /สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 1.16.1  ทักษะการจัดการ Cloud Computing ปวส. ทีม 2 คน 30  
 1.16.2  ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 

 
ปวช. หรือ ปวส. ทีม 2 คน 31  
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1.17   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 1.17.1 ทักษะงานปูน 

(สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาช่างโยธา)   
ปวช. ทีม 2 คน  32  

 1.17.2 ทักษะงานไม้และงานสี     
(สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาช่างโยธา , สาขาวิชา
เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

 
ปวช. 

 
ทีม 3 คน 

 
33 

 

 1.17.3 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง   
(สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,สาขาวิชาโยธา,สาขาวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม) 

ปวช. และ ปวส. ทีม 4 คน 34  

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาช่างส ารวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา 
 1.18.1 ทักษะงานส ารวจ ปวช. ทีม 3 คน 35  
 1.18.2 ทักษะการส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง ปวส. ทีม 3 คน 36  

1.19  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 1.19.1 ทักษะสถาปัตยกรรม ปวช. ทีม 3 คน 37  

 1.19.2 ทักษะสถาปัตยกรรม ปวส. ทีม 3 คน 38  

1.20 สาขาวิชาโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง     
 ทักษะงานคอนกรีต   ปวส. ทีม 3 คน 39  

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 ทักษะงานฝึกฝีมือ   ปวช. เดี่ยว 40  

3.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
3.1   สาขาวิชาการบัญชี  

 3.1.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช. ทีม 2 คน 41  

 3.1.2 ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. ทีม 2 คน  42  

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการส านักงาน /สาขาวิชาการจัดการ 
 3.2.1 ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์  

(สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการจัดการส านักงาน) 
ปวช. เดี่ยว 43  

 3.2.2 ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  
(สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวชิาการจัดการส านักงาน)  

ปวช. เดี่ยว 44  

 3.2.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก  
 

ปวส. เดี่ยว 45  
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3.3  สาขาวิชาการตลาด 
 3.3.1  ทักษะการน าเสนอขายสินค้า  

“The Marketing Challenge” 
ปวช. ทีม 3 คน 46  

 3.3.2 ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์  
“Creative Marketing Strategy” 

ปวส. ทีม 3 คน 47  

3.4  สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา  
 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ   ปวส. ทีม 5 คน 48  

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ปวช. ทีม 2 คน 49  

3.6  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 3.6.1 ทักษะการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นกราฟิก ปวช. ทีม 2 คน 50  

 3.6.2 ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ปวส. ทีม 3 คน 51  

3.7  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ /สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 3.7.1 ทักษะโลจิสติกส์(การแก้ปัญหากระบวนการ 

โลจิสติกส์ผ่านแบบจ าลองสถานการณ์เบียร์เกมและ
การตอบปัญหาโลจิสติกส์) 

ปวช. ทีม 4 คน 52  

 3.7.2 ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
แบบจ าลองสถานการณ์เบียร์เกม 

ปวส. ทีม 4 คน 53  

4.ประเภทวิชาคหกรรม 
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     

 4.1.1 ทักษะการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ  
ประเภท  ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง (Food Box set) 

ปวช. ทีม 3 คน 54  

 4.1.2 ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหาร 
เชิงธุรกิจ 
 

ปวส. ทีม 3 คน  55  

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ /สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์    
 4.2.1.1 (1) ทักษะการประดิษฐ์ภาชนะใบตองและ

แกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน  
 
        (2) ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพ่ือแสดงความ
ยินดี  
 

ปวช. ทีม 4 คน 56 -  ใช้แข่งขัน 
 ปีการศึกษา 
 2565 และ 2567 
 

-  ใช้แข่งขัน 
ปีการศึกษา 2566 
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 4.2.2  (1) ทักษะการประดิษฐ์กระเช้าของขวัญ        
เทศกาลสงกรานต ์          
 
         (2) ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด  
(ใช้แข่งขันปีการศึกษา  2566) 

ปวส. ทีม 3 คน 57  - ใช้แข่งขัน 
   ปีการศึกษา         
   2565 และ 2567 

 

- ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2566 

4.3 สาขาวชิาแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
 4.3.1 ทักษะออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงฯ  

วัย 3 – 5 ขวบ 
ปวช. ทีม  3 คน 58  

 4.3.2 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ปวส. ทีม 3  คน 59  
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก /สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม /สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  

 5.1.1 (1) ทักษะวิดีโอคอนเทนต์ "สื่อโฆษณาสินค้า
สร้างสรรค์"  
        (2) ทักษะออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Package 
Uniform) “ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค”  
       (3) ทักษะออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ Motion 
Graphic สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทวิชา
ศิลปกรรม  

ปวช. ทีม 2 คน 60 - ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2565 
 

- ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2566 
 

- ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2567 

 5.1.2  (1) ทักษะการออกแบบอัตลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะ 
ในสถานศึกษา (CI Design Branding)  
         (2) ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิคสื่อผสม (Mix 
media)  
         (3) ทักษะการสร้างสรรค์วิดีโอ 3D Product 
Model Advertising  

ปวส. ทีม 2 คน 61 - ใช้แข่งขัน 
ปีการศึกษา 2565 
 

- ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2566 
 
- ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2567 

 
5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์    

  5.2.1  (1) ทักษะจิตรกรรมไทย   
 
 
          (2)  ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย  

              (Portrait)  

ปวช. เดี่ยว 62 - ใช้แข่งขัน 
   ปีการศึกษา         
   2565 และ 2567 
 

- ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2566 
 
 



รายการทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
ส าหรับใช้ในการแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

ประจ าปีการศึกษา  2565 - 2567 
 

ที ่ รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
 

ระดับ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
แข่งขัน 

รายการที่ หมายเหตุ 
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 5.2.2  (1)  ทักษะการวาดภาพคนเหมือนผู้หญิง  
            (Portrait)   

 

         (2) ทักษะการวาดภาพสีน้ าหุ่นนิ่ง 
 

         (3) ทักษะการวาดภาพคนเหมือนผู้ชาย  
           (Portrait)  

 

ปวช. เดี่ยว 63 - ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2565 
 

- ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2566 
 

- ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2567 

 
  5.2.3  ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) 

 
ปวช. หรือ ปวส. ทีม 2 คน 64  

5.3  สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม 
 5.3.1  (1) ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์  

หัวข้อ การออกแบบโปสเตอร์ส่งเสริม อนุรักษ์  
การสร้างผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากผ้าไทย  
         (2) ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง 
หัวข้อ การออกแบบ เขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์
วินเทจ.(Vintage Style)  
         (3) ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ หัวข้อ  
การออกแบบ เขียนแบบโคมไฟตั้งโต๊ะจากวัสดุใน
ท้องถิ่น  
 

ปวช. เดี่ยว 65 - ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2565 

 
- ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2566 
 
 
- ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2567 

 

 5.3.2 (1) ทักษะการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปจากผ้าไทย   
       (2) ทักษะการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์
ประเภทเครื่องดื่ม 
       (3) ทักษะการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกจากวัสดุ 
 

ปวช. หรือ ปวส. ทีม 4 คน 66 - ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2565 
 

- ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2566 
 

- ใช้แข่งขัน 
  ปีการศึกษา 2567 

 
5.4  สาขาวิชาชา่งทองหลวง/ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี/ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ 

 
ทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี 

ปวช. 
 

เดี่ยว 67 
แข่งขันในระดับชาติ 

5.5  สาขาวิชาช่างทองหลวง / สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี/ สาขาวิชาศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/       
สาขาวิชาการออกแบบ/ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์/ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  

 ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ปวช. เดี่ยว 68  



รายการทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
ส าหรับใช้ในการแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

ประจ าปีการศึกษา  2565 - 2567 
 

ที ่ รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
 

ระดับ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
แข่งขัน 

รายการที่ หมายเหตุ 
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6.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
6.1  สาขาวิชาการโรงแรม  

 6.1.1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม      
 1) ประเภท Classic Bartender ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 69  
 2) ประเภท Flair  Bartender ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 70  
 6.1.2 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวช. หรือ ปวส. ทีม 3 คน 71  

6.2  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 6.2.1  ทักษะการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น   ปวช. เดีย่ว 72  
 6.2.2 ทักษะการน าเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour 

Guiding Skill Contest)           
ปวส. เดี่ยว 73 

 

 

7.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 7.1.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. ทีม 2 คน 74  
 7.1.2 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย    ปวส. ทีม 2 คน 75  

8.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
8.1 ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระยะสั้น เดี่ยว 1  
8.2 ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระยะสั้น เดี่ยว 2  
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว     ระยะสั้น เดี่ยว 3  
8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว 

1) ผัดไทยกุ้งสด (ปีการศึกษา 2565-2566) 
2) (ข้าวคลุกน้ าพริกลงเรือ - หมูหวาน -  

ไข่วงเดือน)   (ปีการศึกษา 2567) 

    ระยะสั้น ทีม 2 คน 4  
 
 

9. ทักษะการขับขี่ปลอดภัย  ทุกระดับ เดี่ยว 1 แข่งในระดับภาค 
และระดับชาติ 

10.ทักษะพื้นฐาน 
1   การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 1  
2   การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 2  
3   การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 3  
4   การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 4  
5   การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 5  
6   การประกวดร้องเพลงสากล หญิง  ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 6  
7   การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ปวช. หรือ ปวส. วงละ 3-5 คน 7 คละได้ 



รายการทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
ส าหรับใช้ในการแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

ประจ าปีการศึกษา  2565 - 2567 
 

ที ่ รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
 

ระดับ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
แข่งขัน 

รายการที่ หมายเหตุ 
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8   การประกวดวงดนตรีสากล ปวช. หรือ ปวส. วงละ 3-10 คน 8 คละได้ 
9   การประกวดดนตรีไทย      
  1)  จะเข้ ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 9  
 2)  ซอด้วง ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 10  
 3)  ซออู้ ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 11  
 4)  ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 12  
 5)  ขลุ่ยเพียงออ ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 13  
 6)  ระนาดเอก (ไม้แข็ง) ปวช. หรือ ปวส. เดีย่ว 14  

10 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ    
(English Public Speaking Contest) 

ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 15  

11 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 汉语演讲比赛 ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 16  
12 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย   ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 17  
13 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 18  
14   การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English 

Demonstration Contest) 
ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว 19  

15   การแข่งขันตอบปัญหาวชิาหน้าที่พลเมือง และ 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ปวช.  ทีม 2 คน 20  

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

 
หมายเหตุ  

1. ทักษะวิชาชีพ จ านวน    75 ทักษะ    
2. ระยะสั้น       จ านวน    4 ทักษะ 
3. ทักษะการขับข่ีปลอดภัย        1      ทักษะ 
4. ทักษะพ้ืนฐาน จ านวน   24 ทักษะ 

รวมทั้งสิ้น       จ านวน     104    ทักษะ 
 


