
 

 

เกณฑ์  กติกา  การแข่งขันทกัษะวชิาชีพระดบัภาค 

ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 

สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั  ทักษะการตดิตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 

ประจ าปีการศึกษา  2562 
ระหว่างวนัที ่ 24 – 26 ธันวาคม 2562 

ณ  วทิยาลยัเทคนิคสระแก้ว  จังหวดัสระแก้ว 
ด าเนินการแข่งขนัโดย 

วทิยาลยัเทคนิคนครนายก 
บริษทั  มติซูบชิิ  อเิลค็ทริค  กนัยงวฒันา  จ ากดั 

 

 

         MSY-KP09 

          ( INVERTER) 

 



การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  

ประจ าปีการศึกษา 2562 

ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 

ก าหนดการแข่งขัน 

วันอังคารที ่24 ธันวาคม 2562 

เวลา     09.00 – 12.00 น. รายงานตัวลงทะเบียน และช าระค่าอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขัน 

  13.00 – 13.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน  

 13.30 – 14.30 น. ประชุมทีมผู้เข้าแข่งขัน 

14.30 – 16.30 น. อบรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศโดยวิศวกร บริษัท มิตซูบิชิ  

   อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จ ากัด 

16.30 – 17.00 น. ทดสอบภาคทฤษฎี (เวลา 30 นาที) 

วันพุธที ่25 ธันวาคม 2562 

เวลา     07.30 – 08.00 น. รายงานตัวและรับอุปกรณ์การแข่งขัน 

08.00 – 12.00 น. ทักษะงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (WallType) (4ชั่วโมง) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจผลงาน 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม2562 

เวลา     08.00 – 09.00 น. รายงานตัวและรับอุปกรณ์การแข่งขัน 

09.00 – 11.00 น. แข่งขันทักษะงานท่อ (2ชั่วโมง) 

11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจผลงาน  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการตรวจผลงาน (ต่อ) 

15.00 – 15.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบผลงานและประชุมสรุปผลการแข่งขัน 

15.30 – 17.00 น. พิธีปิดและมอบรางวัล 

 



หน่วยละ จ ำนวนเงนิ

บำท บำท

1 ท่อทองแดง  1/4 นิ้ว 1 เส้น 65 65
2 ท่อทองแดง 1/2 นิ้ว 2 เมตร 190 380

3 ข้องอทองแดง 90 องศา 1/2 นิ้ว 1 อัน 60 60

4 สามทางทองแดง 1/2 นิ้ว 2 อัน 80 160

5 แฟร์นัต 1/2 นิ้ว 2 อัน 80 160

6 ยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว 1 อัน 100 100

7 วาล์วลูกศรแบบมีหาง 1/4 นิ้ว 2 อัน 50 100

8 ท่อแคปทิ้ว 0.036 นิ้วยาว 10 นิ้ว 1 เส้น 90 90

9 ลวดเชื่อมเงินแบน 2 เส้น 40 80

10 ลวดเชื่อมทองเหลือง 2.4 มิลลิเมตร 1 เส้น 60 60

11 ข้อต่อทองแดงขนาด 1/2 นิ้วลด1/4 นิ้ว หนา 0.7 mm. 1 อัน 40 40

12 ท่อเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว หนา 2 mm. 1 อัน 150 150

13 คอมเปาวด์เกจ (สีฟ้า) 1 ตัว 400 400

14 อะแดปเตอร์เกลียวนอก 1/4 นิ้ว เกลียวในละเอียด 1 อัน 55 55

1,900     รวมทั้งสิ้น

(หน่ึงพันเก้ำรอ้ยบำทถ้วน  )

รำยกำรวัสดทุี่ใชส้ ำหรบัแขง่ขนัทักษะตดิตั้งเครื่องปรบัอำกำศ

ระดบัภำค ภำคตะวันออกและกรงุเทพฯ  ปีกำรศึกษำ 2562

1.ประมำณรำคำ  รำยกำรวัสด ุ งำนท่อ

ล ำดบัที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย



หน่วยละ จ ำนวนเงิน
บำท บำท

1 ท่อ PVC 1/2 นิ้ว (เส้น) 1 เส้น 40 40
2 ข้องอ PVC 90 องศำ 1/2 นิ้ว (สีฟ้ำ) 3 ตัว 15 45
3 แคล้มรัดท่อ PVC 1/2 นิ้ว (สีฟ้ำ) 2 ตัว 5 10
4 เทปพันท่อสีครีม 2 ม้วน 35 70
5  สำย THW ขนำด 1x2.5 mm2 (ฟ้ำ) 15 เมตร 30 450
6  สำย THW ขนำด 1x2.5 mm2 (น้ ำตำล) 15 เมตร 30 450
7  สำย THW ขนำด 1x1.5 mm2 (เขียว) 15 เมตร 17 255
8  สำย THW ขนำด 1x1.5 mm2 (เหลือง) 15 เมตร 17 255
9 แผง PVC ขนำด 4x6 นิ้ว 1 อัน 30 30
10 เซอร์กิตเบรกเกอร์พร้อมกล่อง 1 ชุด 200 200
11 เกลียวปล่อย 1 นิ้ว 30 ตัว 1 30
12 ปล๊ักตัวผู้+กรำวด์ 1 ตัว 40 40
13 เกลียวปล่อย 3/4 นิ้ว 20 ตัว 1 20
14 ยำงรองขำคอยล์ร้อน (หนำ 3 นิ้ว) 1 ชุด 100 100
15 รำงครอบ 75 mm. 1 เส้น 160 160
16 รำงครอบปิด 75 mm. 1 อัน 70 70
17 ท่อขำว 16 mm. 1 เส้น 50 50
18 ท่ออ่อนขำว 16 mm. 1 เส้น 30 30
19 ข้องอ 90 ขำว 16 mm. 2 อัน 15 30
20 คอนเนตเตอร์ 16 mm. 3 อัน 15 45
21 แคล้มขำว 16 mm. 5 ตัว 10 50
22 อิฐมวลเบำ 6 ก้อน 50 300
23 ไม้อัด 15 mm. 2 แผ่น 1200 2400
24 เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 2 เส้น 800 1600
25 เหล็กแบน 1 นิ้ว 1 เส้น 200 200
26 ท่อทองแดง 1/4 นิ้ว 2.5 เมตร 160 400
27 ท่อทองแดง 3/8 นิ้ว 2.5 เมตร 180 450
28 ฉนวนหุ้ม 1/4 นิ้ว 2 เส้น 45 90
29 ฉนวนหุ้ม 3/8 นิ้ว 2 เส้น 50 100
30 เทปพันสำยไฟ 1 ม้วน 30 30

8,000.00 
(แปดพันบาทถ้วน)

2.ประมาณราคา  รายการวัสด ุงานตดิตั้งเครื่องปรบัอากาศ

ล ำดับที่
รำยกำร

จ ำนวน หน่วย







                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

ทักษะการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562-2563   
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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศให้แก่นักเรียน   
1.2 เพื่อใหน้ักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ งานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรม 

การการอาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่ระดับสากล 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1) เป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
2) เป็นนักเรียน นักศึกษาในระบบ หรือทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ยกเว้น นักเรียนทวิศึกษาและกลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ           
3) ระดับจังหวัด ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา  
4) ระดับภาค ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
5) ระดับชาติ ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับภาค 
          6) ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
          1) ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังหรือสาขาวิชา        
ช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  

      2) ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน ส ารอง 1 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน       
      3) ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน  ให้สุภาพเรียบร้อย 
 

3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
    3.1 สมรรถนะรายวิชา 

ติดต้ังตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
    3.2  งานที่ก าหนด 

 1)  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ 
 2)  สอบภาคทฤษฎี ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ 
 3)  ปฏิบัติงานท่อ 
 4)  ปฏิบัติงานติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
 
 



        เกณฑ์ กติกา การแข่งขั นทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก ำล ง  

                                     ทักษะการติดตั ้งเครื่องปรับอากาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)               
                                 ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและปีการศึกษา 2562-2563 
 
 

 

 
3.3 ก ำหนดการแข่งขนั 

1) สอบภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นและปรบัอากาศ15คะแนนใช้เวลา  (30 นาที) 
2) ปฏิบัติงานท่อตามแบบท่ีกำหนดให้35คะแนน( ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง) 
3) ปฏิบัติการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน(WallType) ( 50 คะแนน ใช้เวลา4 ช่ัวโมง) 

 
3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขนัต้องเตรียม 

               3.4.1 ส ำหร บผู้เข้ำแข่งข นต้องเตรียม 
1) เครื่องปรับอากาศแยกส่วน(Wall Type) เป็นแบบอินเวอร์เตอร์ MITSUBISHI รุ่น MSYKP09 (วัสดุตอ้งอยู่ในสภาพท่ี

ยังไม่มีการเปิดกล่องบรรจุภณัฑ)์ส่วนการแข่งขันระดับชาตผิู้สนับสนนุจะจัดเตรียมเครื่องปรับอากาศท่ีใช้ในการแข่งขัน 
2) ใหส้ถานศึกษาท่ีส่งผูเ้ข้าแข่งขันจัดเตรียมเครื่องมือท่ีใช ้ในการแข่งขันมาเอง ได้แก ่เครื่องมือติดตั้งงานระบบไฟฟ้า 

และเครื่องมืองานติดตั้งระบบเครือ่งทำความเย็นและปรับอากาศ รวมทั้งโต๊ะวางงานเช่ือม สารทำความเย็น R –32 
(โต๊ะงานเช่ือมเป็นแบบพ้ืนโล่ง มีเฉพาะอิฐทนไฟ ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์จับยึดช้ินงานใดๆเข้าแข่งขัน) 

              3.4.2 ส ำหร บเจ้ำภำพจ ดแข่งข นต้องเตรียม 
       1) ให้สถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน เตรียมวัสดุปฏิบัติงานท่อและวัสดุการปฏิบัติงานตดิตัง้ตาม 
     แบบท่ีก าหนด และให้ตัวแทนท่ีเข้าแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบ        

2) ให้สถานศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน จัดเตรียมบูทแข่งขัน ให้กับตัวแทนท่ีเข้าแข่งขัน 
3) อื่นๆ ที่นอกเหนือจากท่ีเจ้าภาพจดัการแข่งขันก าหนด ให้ตัวแทนผูเ้ข้าแข่งขัน จัดเตรียมมาเอง 

3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑก์ารให้คะแนน 
1) ภาคทฤษฎี 15 คะแนน 
2) ปฏิบัติงานท่อ 35 คะแนน 
3) ปฏิบัติงานตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ50คะแนน 

3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
1) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ ึกษา 
2) ผู้แทนจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

3.7 คณะกรรมการดำเนินงาน 
จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 

3.8 ข้อกำหนดเพ่ิมเติม 
3.8.1.ปฏิบัติงานท่อ 
1) ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร เอกสารอืน่ๆนอกเหนือจากที่กรรมการจัดให้ เข้าพ ื้นท่ีเด็ดขาด 
2) การจุดไฟเช่ือมให้ใช้Spark Lighter เท่าน 
3) แคปท้ิวให้วงเป็นม้วนเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว  จำนวน8รอบ พันรอบท่อพีวีซี สีฟ้า ½ นิ้ว เป็นแบบในการม้วน 
4) ห้ามผูเ้ข้าแข่งขันตรวจสอบรอยรั่วก่อนส่งช้ินงาน 
5) ห้ามครผู ู้ควบคุม สั่งการรบกวนผู้เข้าแข่งขัน 
6) การวัดระยะตามแบบกำหนดและระยะคลาดเคลื่อนจะวัดเป็นหน่วยมิลลเิมตร (mm)  
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7) ขณะท าการเช่ือมแก๊สจะต้องสวมแว่นตากรองแสงทุกครั้งท้ังสองคน ยกเว้นการปฏิบัติงานท่ัวไปใช้
แว่นตาใส ป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา 

8) ขณะปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือท้ังสองคน และห้ามตัดปลายนิ้วถุงมือ 
9) หลังการเช่ือมห้ามขัดท าความสะอาดรอยเช่ือมทุกกรณี 
10) การบีบท่อเพื่อเช่ือมวาวล์บริการและท่อแคปท้ิวป์ ต้องให้อยู่ครงกึ่งกลางของท่อใหญ่เสมอ 
11) ห้ามใช้ปากกาจับช้ินงานและอุปกรณ์พิเศษจับยึดช้ินงานเข้ามาใช้ในการแข่งขันโดยเด็ดขาด 
12) วัสดุอุปกรณ์ให้ใช้เฉพาะท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ห้ามน าวัสดุภายนอกเข้ามาใช้โดยเด็ดขาด 
13) โต๊ะท่ีใช้วางเครื่องมือ เจ้าภาพสถานท่ีจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ 
14) การเช่ือมแก๊สให้ท าการเช่ือมบนโต๊ะเช่ือมแก๊สเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดหามาเอง 
15) แก๊สท่ีใช้ให้ใช้แก๊สแอลพีจี ( แก๊สหุงต้มเท่านั้น) 
16) การดัดท่อใช้เบนเดอร์ดัดท่อเท่านั้น ห้ามใช้สปริงดัดท่อหรืออุปกรณ์อื่นๆ 
17) ไม่อนุญาตให้น าแบบร่าง หรือท าแบบร่างขณะท าการแข่งขัน ยกเว้นแบบท่ีกรรมการแจกให้เท่านั้น 
18) อนุญาตให้ใช้ฉากส าเร็จรูปแบบตายตัวได้ ห้ามท าขึ้นใหม่เพื่อใช้ประกอบการแข่งขันโดยเด็ดขาด 
19) ท่อทองแดงท่ีใช้ในการแข่งขันใช้ท่อทองแดงอ่อน หนาขนาด 0.7 มิลลิเมตร 
20) การตรวจรั่วรอยเช่ือมงานท่อใช้ความดัน 150 PSIG โดยใช้แก๊สไนโตรเจน 
21) เศษท่อท่ีเหลือใช้จากงานดัดท่อ  ให้น าส่งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและวัดระยะ 
22) หัวเช่ือมแก๊สให้ใช้หัวเช่ือมส าเร็จรูปท่ีเป็นมาตรฐานมาจากโรงงานเท่านั้น ห้ามใช้แบบดัดแปลงท า

ขึ้นมาเอง 
         3.8.2 ปฏิบัติงานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
           1) ห้ามน าเครื่องมือส่ือสารเข้าพื้นท่ีท าการแข่งขัน 
            2) ใช้เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ( Wall Type) ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับภาคขนาด 9,000 BTU/h  
และระดับชาติขนาด 13,000 BTU/h  ท่ีเจ้าภาพสถานท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 
           3) ห้ามครูผู้ควบคุม ส่ังการรบกวนผู้เข้าแข่งขัน 
            4) ห้ามน าเอกสารหรือแบบร่างใดๆ เข้าพื้นท่ีท าการแข่งขัน 
            5) การวัดระยะตามแบบทุกรายการ รวมทั้ง ระยะคลาดเคล่ือนใช้ระยะเป็นมิลลิเมตร 
            6) ต้องสวมแว่นตาใสทุกครั้งท่ีปฏิบัติงานขณะท าการเจาะรู,ตรวจรั่วระบบ , Pump Down 
 และต้องแจ้งกรรมการผู้ควบคุมทุกครั้งเพื่อประเมินผลและบันทึกเวลาการท างาน 
            7) ต้องสวมถุงมือทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน และห้ามตัดปลายนิ้วถุงมือโดยเด็ดขาด 
            8) การตรวจสอบรอยรั่วระบบ ให้ใช้น้ ายา R-32 ความดันน้ ายา 120 PSIG โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
น้ ายามาเอง ให้สามารถจ่ายความดันได้ตามเกณฑ์ก าหนด และต้องแจ้งกรรมการผู้ควบคุมทุกครั้ง 
            9) ห้ามน าอุปกรณ์และเครื่องมือนอกเหนือจากท่ีเตรียมไว้แล้วเข้าพื้นท่ีโดยเด็ดขาด 
           10) บูทติดต้ังเครื่องปรับอากาศ เป็นแผงไม้อัดประกบสองหน้า ใช้ไม้อัดหนา 15 มิลลิเมตร ด้านกว้าง 
122 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร กว้าง 7 เซนติเมตร ด้านบนสุดใช้อิฐมวลเบาจ านวน 6 ก้อน เรียงตามความ
สูง ขนาด 60 เซนติเมตรต่อก้อน เรียงตามความกว้างแผงไม้ 120 เซนติเมตร เพื่อยึดแฟนคอยส์  
           11) การยึดแฟนคอยล์ ให้ยึดเพลทรองรับท่ีอิฐมวลเบา ในต าแหน่งตามแบบโดยให้เหลือพื้นท่ีว่าง
ด้านข้างท้ังสองด้านให้เท่ากัน 
            12) การเจาะรูท่อน้ ายาออกจากแฟนคอยล์ให้เจาะรูออกด้านซ้ายมือท่ีแผงอิฐมวลเบา 
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            13) การเจาะรูอิฐมวลเบาให้ใช้ดอกสว่านส าหรับเจาะคอนกรีตเท่านั้น (Coring) และให้ใช้เครื่องดูดฝุ่น
ดูดเศษฝุ่นจากการเจาะไม่ให้ฟุ้งกระจาย 
           14) การต่อสายเข้าจุดต่อระหว่างแฟนคอยล์ไปยังคอนเดนซิ่งยูนิตไม่ต้องใช้หางปลา การเข้าสายต้อง
ไม่ให้เห็นเนื้อทองแดงของสายไฟ โดยให้ฉนวนชนกับขอบของแหวนยึดสกรู( ยกเว้นการต่อปล๊ักตัวผู้ ต้องม้วนสาย
เพื่อป้องกันสายหลุด) 
           15) การต่อสายกราวด์ระหว่างแฟนคอยล์และคอนเดนซิ่งยูนิตให้ใช้สาย THW ขนาด 1.5 ตาราง
มิลลิเมตร ต่อเข้าโครงโลหะด้วยการย้ าหางปลาขันด้วยสกรูให้แน่น ปลายสายด้านท่ีเหลือให้น ามาต่อรวมกันท่ี 
 ใต้แผงเมนเบรคเกอร์ บิดตีเกลียวให้แน่นและยึดด้วยวายนัท  
           16) ท่อน้ าท้ิงให้ใช้ท่อสีฟ้าขนาด ½ นิ้ว ยึดด้วย Strap แบบ 2 รู  จ านวน 2 ตัว ใส่ ข้องอ 90 องศา ท่ี
ปลายท่อน้ าท้ิงให้ชิดขอบแผงไม้พื้นล่าง ไม่ต้องพันด้วยเทปพันท่อ 
            17) การพันท่อด้วยเทปพันท่อตั้งแต่ปลายท่อวาล์วบริการให้พันแยกแต่ละท่อจากกัน และให้พันรวมกัน
เมื่อเลยจุดหักมุมและขึ้นสู่ท่อแนวดิ่ง  จากนั้นให้รวบสายไฟ,ท่อน้ ายา,ท่อน้ าท้ิง พันรวบเข้าด้วยกันโดยเทปพันท่อ
ให้สวยงามไปตลอดแนวท่อจนถึงแฟนคอยล์ยูนิต แล้วปิดทับด้วยรางท่อครอบให้สวยงาม การพันท่อให้พันจาก
ล่างขึ้นบนจนสุดแนวท่อ 
            18) กล่องเบรกเกอร์เมน ใช้แผงพลาสติกขนาด 4X6 นิ้ว 
            19) ท่อเดินสายไฟฟ้าสายเมน ใช้ท่อพีวีซี สีขาวขนาด 16 มิลลิเมตร 
            20) ท่ออ่อนร้อยสายไฟจากรางครอบท่อน้ ายา ก่อนเข้าแผงคอยล์ร้อน ให้ใช้ท่ออ่อนสีขาวขนาด  
20 มิลลิเมตรสอดลึกเข้ารางครอบท่ออย่างน้อย 1 ฟุตเพื่อไม่ให้เห็นสายฟ้า  
             21) รางครอบท่อ,ข้องอ,หัวครอบมุมต่างๆ ใช้สีขาวขนาด 75 มิลลิเมตร และเป็นแบบฝาครอบเปิดได้ 
             22) ปล๊ักตัวผู้ใช้เป็นแบบมีกราวด ์ซึ่งจะต้องสอดท่ออ่อนเข้าในตัวปล๊ักขันยึดด้วยน็อตให้แน่น และห้าม
ต่อสายระหว่างการเดินสายในท่อร้อยสาย 
              23) สายไฟฟ้าเมนสามสายเข้าเบรคเกอร์และจากเบรคเกอร์เข้าไปยังแผงคอยล์ร้อนใช้สาย THW 
ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร สีฟ้า,น้ าตาลและสีเขียว 
              24) สายไฟฟ้าจากคอนเดนซิ่งยูนิตต่อไปยังแฟนคอยล์ยูนิต ใช้สาย THW ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร 
จ านวน 4 เส้น L1,L2,L3 และ Gnd 
              25) การต่อสายไฟฟ้าเข้าเครื่องถ้าต่อสายสลับท่ี  L N ผิดพลาดและอาจเกิดปัญหาท าให้ฟิวส์ขาด 
และท าให้เครื่องไม่ท างาน กรุณาตรวจเช็คสายให้ถูกต้องก่อนเดินเครื่อง 
 
    4.  เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
        4.1 คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
        4.2 คะแนน  80  -  89              ระดับเหรียญเงิน 
        4.3 คะแนน  70  -  79            ระดับเหรียญทองแดง 
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5. เกณฑ์การรับรางวัล        
    5.1 ชนะเลิศ ได้คะแนนสูงสุด  
 5.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้คะแนนรองจากรางวลัชนะเลิศ  
 5.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้คะแนนรองจากรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 
    5.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
    5.5 รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
    5.6 รางวัลชมเชย ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 
 

6. รางวัลที่ได้รับ  
 6.1 ชนะเลิศ      ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 6.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 6.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    6.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6.5 รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6.6 รางวัลชมเชย      ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
 

หมายเหตุ   
1. ผู้เข้าแข่งขันที่ท าคะแนนได้อยู่ในระดับตามเกณฑ์ ในข้อ 4 ได้รับเกียรติบัตรตามระดับคุณภาพ 
2. ผู้เข้าแข่งขันที่ท าคะแนน ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 4 และข้อ 5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 
3. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 

          4.   ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
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รายละเอียดประกอบ 
 

ต าแหน่ง ความหมายและรายละเอียดวัสดุ 

a วาวล์ลูกศร ขนาด ¼ นิ้ว แบบมีหาง 

b 
ท่อแคปท้ิวป์ ขนาด Ø 3/16 น้ิว  พันรอบท่อ Pvc สีฟ้า ขนาด  Ø ½ นิ้ว 
จ านวนไม่น้อยกว่า 8 รอบ 

c ท่อทองแดงอ่อน ขนาด Ø ½ นิ้ว ความหนา 0.7 มิลลิเมตร 

d ข้อต่อแยก 3 ทาง ทองแดงขนาด ½ นิ้ว 
e ข้องอฉากทองแดง ขนาด ½ นิ้ว 
f ท่อเหล็กขนาด Ø ½ นิ้ว ความหนา 2 มิลลิเมตร 
g แฟร์นัต ทองเหลือง ขนาด ½ นิ้ว 
h ยูเนี่ยนทองเหลือง ขนาด  ½ นิ้ว 
i ข้อลดทองแดง ขนาด  ½ นิ้ว ลดลง ¼ นิ้ว หนา 0.7 มิลลิเมตร 
j ท่อทองแดงอ่อน ขนาด Ø ¼ นิ้ว 
k อะแดปเตอร์เกลียวนอก ¼ นิ้ว เกลียวในเป็นเกลียวละเอียดขันใส่เกจคอมปาวด์เกจ 
l คอมปาวด์เกจ (สีฟ้า) 
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1. เกณฑ์การให้คะแนนการวัดระยะงานท่อตามแบบ 
ช่ือสถานศึกษา....................................................................................................…..…………CODE……………………. 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค................................................................................................................................... 
         

จุดท่ี ระยะก าหนดตามแบบ 

คะแนนท่ีได้ตามระยะท่ีวัด 

หมายเหตุ ± 1 มม. ± 2 มม. ± 3 มม. ± 4 มม. ± 5 มม. ±›5 มม. 

คะแนน 10 8 6 4 2 0  
A ระยะ      381     มม.        
B ระยะ      330     มม.        
C ระยะ        38     มม.        
D ระยะ      100     มม.        
E ระยะ       76      มม.        
F ระยะ      203     มม.        
G ระยะ      203     มม.        
H ระยะ       76      มม.        
I ระยะ      152     มม.        
J ระยะ      120     มม.        
K ระยะ        51     มม.        
L ระยะ      101.5   มม.        
M ระยะ      101.5   มม.        
N ระยะ        51     มม.        
O ระยะ        51     มม.        
P ระยะ        70     มม.        
Q ระยะ      100     มม.        

รวมคะแนน A-Q (170 คะแนน) 

       

  
 

        
      
      
      
      
      

 

1............................................................. 
(.............................................................) 

กรรมการผู้ประเมิน 

2............................................................. 
(.............................................................) 

3............................................................. 
(.............................................................) 

4............................................................. 
(.............................................................) 
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2. เกณฑ์การประเมินรอยเช่ือม,การบานแฟร์,การบีบท่อ,และรอยย่นจากการดัดท่อ 
ช่ือสถานศึกษา..................................................................................................................CODE…………………... 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค................................................................................................................................ 

 

จุดท่ี 
ต าแหน่งท่ีประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ใช้ไม่ได้ หมายเหตุ 

คะแนนท่ีได้ 10 8 6 4 0  
1 จุดบานท่อช้ันเดียว       
2 จุดเช่ือมเงิน       
3 จุดเช่ือมเงิน       
4 จุดเช่ือมเงิน       
5 จุดเช่ือมเงิน       
6 จุดเช่ือมเงิน       
7 จุดเช่ือมเงิน       
8 จุดเช่ือมเงิน       
9 จุดเช่ือมเงิน       
10 จุดบานท่อช้ันเดียว       
11 จุดบานท่อช้ันเดียว       
12 รอยย่นจากการดัดท่อ       
13 การขยายท่อ       
14 จุดเช่ือมเงิน       
15 รอยย่นจากการดัดท่อ       
16 รอยย่นจากการดัดท่อ       
17 รอยย่นจากการดัดท่อ       
18 รอยย่นจากการดัดท่อ       
19 รอยย่นจากการดัดท่อ       
20 การขยายท่อ       
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2. เกณฑ์การประเมินรอยเช่ือม การบานแฟร์ การบีบท่อ และรอยย่นจากการดัดท่อ 
ช่ือสถานศึกษา............................................................................................................CODE…..………………. 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค......................................................................................................................... 

จุดท่ี ต าแหน่งท่ีประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง ใช้ไม่ได้ หมายเหตุ 
คะแนนท่ีได้ 10 8 6 4 0  

21 จุดเช่ือมทองเหลือง       
22 จุดเช่ือมทองเหลือง       
23 จุดเช่ือมเงิน       
24 จุดเช่ือมเงิน       
25 จุดเช่ือมเงิน       
26 จุดเช่ือมเงิน       
27 จุดบีบท่อและเช่ือมเงิน       
28 จุดบีบท่อและเช่ือมเงิน       
29 รอยย่นจากการดัดท่อ       
30 รอยย่นจากการดัดท่อ       
31 รอยย่นจากการดัดท่อ       
32 รอยจาการดัดท่อ       

รวมคะแนนทั้งหมดจาก 1-32 
(320 คะแนน) 
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33 ตรวจรั่วท้ังระบบและตันท่ีแคปท้ิว (70) 

 
33.1 ระบบไม่รั่ว ได้                50 คะแนน 
ถ้าระบบรั่วได้                        0 คะแนน 

............................................คะแนน 

 
33.2 แคปท้ิวไม่ตันได้             20 คะแนน 
ถ้าแคปท้ิวตัน  ได้                    0 คะแนน 

............................................คะแนน 

 
รวมคะแนน  33     (70) 

 
............................................คะแนน 

34 กิจนิสัยช่างท่ีดีและความปลอดภัย 
 34.1 ความเป็นระเบียบของเครื่องมือและสภาพเครื่องมือ (15) 

 
 
 

 
 
 

- การวางเครื่องมือ 
 
 

- สภาพเครื่องมือ 

เป็นระเบียบตลอดเวลา 
(10) 

เกะกะเป็นบางครั้ง 
(5) 

วางเกะกะตลอดเวลา 
(0) 

 
........................คะแนน 

 
......................คะแนน 

 
........................คะแนน 

สภาพสมบูรณ์ 
(5) 

ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง 
(3) 

ใช้งานไม่ได้ 
(0) 

 
..................คะแนน ......................คะแนน ........................คะแนน 

 34.2 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์   (15)    

 
- ใช้ถูกต้องได้ 15 คะแนน       ใช้เครื่องมือผิดประเภท ตัดครั้งละ 3 คะแนน 
ผิดเกิน 5 ครั้ง ได้ 0 คะแนน                                                                       .................คะแนน 

 34.3 การใช้อุปกรณ์ป้องกัน    (15) 

ใส่ ใส่บ้างไม่ตลอดเวลาหรือไม่ใส่เลย (0) 

 
- ใส่แว่นตาทุกครั้งขณะท าการ
เช่ือม 

5  
………………………………………….คะแนน 

 
- ใส่ถุงมือตลอดเวลาขณะท าการ
แข่งขัน 

5  
………………………………………….คะแนน 

 
- ไม่ตัดถุงมือ (5) 
- ตัดปลายนิ้ว (0) 

5  
………………………………………….คะแนน 
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- เวลาท่ีปฏิบัติงานเสร็จ 

 

 34.4 ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน      (15)  

 
- ไม่มีเปลวไฟลนโต๊ะและอุปกรณ์ขณะท าการเช่ือม 
 ได้ 5 คะแนน ถ้ามีได้ 0 

  
……………………………………..คะแนน 

 
- ไม่มีเครื่องมือและช้ินงานตกหล่น ได้ 5 คะแนน         
  ถ้ามีได้ 0  

  
……………………………………..คะแนน 

 
- ไม่มีแก๊สค้างสายหลังเลิกใช้งาน ได้ 5 คะแนน   
  ถ้ามีได้ 0  

  
……………………………………..คะแนน 

 รวมคะแนน 34     (60) คะแนนท่ีได้...........................คะแนน 
35 คะแนนเวลาและความสะอาด 

 
- ความสะอาด 

ล าดับท่ี 1-5 
ได้ 10 

ล าดับท่ี 6-10 
ได้ 7 

ล าดับท่ี 11 ขึ้นไป 
ได้ 5 

 
………………….คะแนน 

 
………………….คะแนน 

 
………………….คะแนน 

สะอาดท่ีสุดได้ 10 
 
 

......................คะแนน 

สะอาดปานกลาง 
ได้ 7 

 
......................คะแนน 

ไม่สะอาด 
ได้ 0 

 
......................คะแนน 

 
รวมคะแนน 35     (20) คะแนนที่ได้ .......................................คะแนน 

  

36 ไม่แก้ไขตัดต่อจากท่อจากแบบ 
(20) 

  
 
  

 
 
 

รวมคะแนน 36    (20) 

  
 
 

คะแนนที่ได้ .............................คะแนน 
 

รวมคะแนนทั้งหมด 
(คะแนนเต็ม  650  คะแนน) คะแนนที่ได้………………………..คะแนน 

 
 

ไม่แก้ไข  
(20)  

แก้ไข  
(0)  
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ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการโดยละเอียดถูกต้องแล้ว 

 
ลงช่ือผู้ตรวจ.........................................................กรรมการ 

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

ลงช่ือผู้ตรวจ.........................................................กรรมการ 
(..................................................................................) 

 
ลงช่ือผู้ตรวจ.........................................................กรรมการ 

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

ลงช่ือผู้ตรวจ.........................................................กรรมการ 
(..................................................................................) 

 
ลงช่ือผู้ตรวจ.........................................................กรรมการ 

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

ลงช่ือผู้ตรวจ.........................................................กรรมการ 
(........................................................................................) 
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เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 

การประเมินผล คิดคะแนนจากการสอบและผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

ล าดับที่ ผลงานที่ทดสอบ คะแนนดิบ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

1 การทดสอบความรู้ภาคทฤษฏี 30 15  

2 การปฏิบัติงานท่อ 660 35  

3 
การปฏิบัติงานติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ 640 50  

รวมคะแนน 1,330 100  
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รายละเอียด คะแนนงานท่อ 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

1 การวัดระยะแบบ (A-Q) 17 จุด ๆ ละ 10 คะแนน 170  

2 รอยเช่ือม,การบานท่อ ,ตัดท่อ 1-32 จุดละ 10 คะแนน 320  

3 ทดสอบรอยรั่ว ,การตัน 2 รายการ (33) 70  

4 กิจนิสัยช่าง  (34)   

 4.1 การวางเครื่องมือ 15  

 4.2 การใช้เครื่องมือ 15  

 4.3 การใช้อุปกรณ์ป้องกัน 15  

 4.4 ความปลอดภัยในการท างาน 15  

 4.5 เวลาและความสะอาด 20  

 4.6 การตัดต่อท่อผิดจากแบบ 20  

รวมคะแนนจากงานท่อทั้งหมด 660  
 

     เกณฑ์การให้คะแนน งานท่อ 660 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 35 ของคะแนนรวมทั้งหมด  
     ค านวณได้จากสูตร 
 
                                   คะแนนที่ได้ = คะแนนดิบที่ได้ X35 
                                                                                660 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนงานท่อที่ได้ = คะแนนดิบ X0.05 
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รายละเอียดคะแนนงานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 

 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

1 กิจนิสัยผู้เข้าแข่งขัน 50  

2 การติดต้ังท่อน้ ายา,ท่อร้อยสายไฟฟ้า 315  

3 การตรวจรั่วระบบ และการท าสุญญากาศ 100  

4 งานติดต้ังวงจรไฟฟ้า 35  

5 การปิดระบบ 20  

6 ความสวยงาม ความสะอาดบริเวณ 70  

7 เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 50  

รวมคะแนนงานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 640  
 

      เกณฑ์การประเมินผลงานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 640 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนรวมทั้งหมด    
      ค านวณได้จากสูตร 
 
                                   คะแนนที่ได้ = คะแนนดิบที่ได้ X50 
                                                                                640 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนงานติดต้ังที่ได้ = คะแนนดิบ X0.07 



 

 
 
 
 

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
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เกณฑ์การให้คะแนนงานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
ชื่อวิทยาลัย................................................................................................................................... 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด.............................................................................................................. 

******************************* 
1. กิจนิสัยช่าง  50  คะแนน 

 
 

รายการประเมิน 
คะ

แน
นเ

ต็ม
 

คะ
แน

นท
ี่ได้

 

เกณฑ์การประเมิน 

1.1 การแต่งกายผู้เข้าแข่งขัน (5)    
 
 

ผิดตัดข้อละ  1 คะแนน 
 
 

- เส้ือ 1  
-  กางเกง 1  
-  รองเท้า / อุปกรณ์ 1  
-  เจาะห ู 1  
-  ใช้ถุงมือครบท้ัง  2  คน 

1  
รวม 5   
1.2  การเตรียมเครื่องมือครบตามก าหนด  (15)   - เครื่องมือครบท าการแข่งขันได้  5  

คะแนน 
- สภาพเครื่องมือสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้  
5  คะแนน 
- เครื่องมือไม่ครบและไม่สมบูรณ์ได้  0  
คะแนน 
- ยืมเครื่องมือขณะแข่งขันตัดเหลือ   0  
คะแนน 

-  เครื่องมือครบแข่งขันได้ 5  
-  สภาพเครื่องมือพร้อมใช้งานสมบูรณ์ 5  
-  ไม่ยืมเครื่องมือขณะการแข่งขัน 5  

 
รวม 15  
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1.3  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือขณะแข่งขัน 
(10) 
 

  - ใช้เครื่องมือผิดประเภทตัดครั้งละ 2 
คะแนนเกิน  2 ครั้งได้  0  คะแนน 

-  ใช้เครื่องมือถูกประเภท 
 

4  

-  เครื่องมือตกพื้น 
 

3  
 

- ใช้เครื่องมือหรือชิ้นงานตกพื้นตัดครั้งละ 
1 คะแนนเกิน  3 ครั้ง ได้  0   คะแนน 

-   เก็บเครื่องมือเข้าท่ีทุกครั้งหลังใช้งาน 3 

 

- วางเครื่องมือเกะกะขณะปฏิบัติงาน 
ตัดครั้งละ 1 คะแนนเกิน  3 ครั้ง ได้ 
0  คะแนน 

รวม 10   
1.4  พฤติกรรมครูพี่เล้ียงและทีมงาน  (10)   -  ตัดครั้งละ 3  คะแนนเกิน  3 ครั้งได้ 0  

คะแนน (ถ้าจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้ขอ
อนุญาตกรรมการ) 

-  ตะโกนส่ังงาน 3  
-  ใช้วาจาและอารมณ์แก่นักศึกษา 3  
-  ช้ีแนะการท างานตลอดเวลา 4  

รวม 10   
1.5  กิจนิสัยช่าง  (10)   ประเมินดูจากภาพรวมการท างาน 

-   2  คะแนน (ปฏิบัติได้ตลอดเวลา) 
-   0  คะแนน (ปฏิบัติไม่ได้ตลอดเวลา) 

- ใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะเจาะรู (แว่นตาใส) 2  
-  ใส่ถุงมือทุกครั้งขณะปฏิบัติงานถุงมือต้องไม่ตัด
ปลายนิ้ว 

2  

- วางอุปกรณ์อย่างระมัดระวงั 2  

- ไม่มีรอยขีดข่วนท่ีตัวเครื่อง (ห้ามวางเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์บนตัวเครื่องโดยตรง) 2 

 

- วางเครื่องมือเป็นระเบียบ 2  
 

รวม 10  
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

ทักษะการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับจังหวัด ระดับภาค  ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2562-2563 

  

 

- 51 - 
 

2. ติดต้ังงานท่อน้ ายา  215  คะแนน 
 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได้

 

 
เกณฑ์การประเมิน 

2.1 การคล่ีท่อ   (5)    
- คล่ีท่อถูกวิธี 2.5  - คล่ีท่อแนบพื้นทุกครั้งได้ 2.5  คะแนน 

ผิดได้  0  คะแนน 
- เก็บปลายท่อเข้าม้วนไม่บี้พับได้  2.5คะแนน 
ผิดได้  0  คะแนน 

- จัดเก็บท่อหลังใช้งานได้ถูกต้อง 2.5  

รวม 5   
2.2 การตัดท่อ  (5)   - คมคัตเตอร์ไม่ลึกจนท่อบี้เข้าด้านใน ได้  2 

คะแนน ผิดได้  0 คะแนน 
- ปิดปากท่อด้วยเทปหรือฝาปิดท่อทุกครั้ง ได้ 3 
คะแนน 
- ไม่ปิดปากท่อตัดครั้งละ 1 คะแนน 
เกิน 3 ครั้ง ได้ 0  คะแนน 

- ตัดท่อถูกต้อง 2  
- ปิดปากท่อทุกครั้งหลังตัด 3  

   

รวม 5   
2.3 การดัดท่อ  (5)   - ใช้ Bender ดัดท่อทุกครั้ง ได้ 2.5 คะแนน 

ไม่ใช้ตัดครั้งละ 1 คะแนน 
-  ท่อไม่บี้และไม่มีรอยย่น ได้ 2.5  คะแนน ท่อบี้และ
มีรอยย่นได้ 0 คะแนน 

- ใช้ Bender ดัดท่อทุกครั้ง 2.5  
- ดัดท่อไม่บี้และไม่มีรอยย่น 2.5  

รวม 5   
2.4 การบานท่อ (10)   -  ลบคมท่อถูกวิธีทุกครั้ง ได้ 3 คะแนน 

ผิดตัดครั้งละ  1 คะแนน 
-  บานท่อถูกต้อง ได้ 4  คะแนน 
ไม่เหมาะสมตัดจุดละ 1 คะแนน 
-  ใส่แฟร์นัตทุกครั้ง ได้ 3  คะแนน 
ไม่ใส่ตัดจุดละ 1 คะแนน  

- ลบคมทุกครั้งและถูกวิธี 3  
-  บานท่อได้ถูกต้องเหมาะสม 4  
- ใส่แฟร์นัตก่อนบาน 3  

รวม 10   
 



 

 
 
 
 

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

ทักษะการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับจังหวัด ระดับภาค  ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2562-2563 

  

 

- 52 - 
 

 
2.5 การสอดฉนวนหุ้มท่อ   (5)   -  หุ้มฉนวนท้ัง 2 ท่อได้ 2  คะแนน 

ไม่หุ้มได้  0 คะแนน 
-  ฉนวนหุ้มตลอดแนวท่อได้ 2  คะแนน 
โผล่เห็นทองแดงได้ 0 คะแนน 
-  ไม่ฉีกฉนวนได้  1  คะแนน 
ฉีกฉนวนได้  0 คะแนน 

- หุ้มฉนวนครบท้ัง  2  ท่อ 2  
-  ฉนวนต้องหุ้มตลอดแนวยาว 2  
- ไม่มีการฉีกฉนวนหุ้มท่อ 1  

รวม 5   
2.6 การจัดแนวท่อเหมาะสม    (5)   -  จัดท่อสวยงาม ได้  3 คะแนน 

แนวท่อบิดเบ้ียวตัดจุดละ 1 คะแนน 
- ท่อน้ าท้ิงอยู่แนวล่างสุดไม่ยกสูงได้ 2 คะแนน 
ท่อน้ าท้ิงดันยกขึ้นสูงตัด 1 คะแนน 

- จัดแนวท่อสวยงามไม่บิดเบ้ียว 3  
-  ท่อน้ าท้ิงต้องอยู่แนวล่างสุด 2  

รวม 5   
2.7 การพันท่อด้วยเทปสีเทา  (10)   -  พันท่อจากล่างขึ้นบนถูกต้องได้ 3  คะแนน 

ผิดได้ 0 คะแนน 
- พันท่อเรียบสม่ าเสมอตลอดแนวได้ 4 คะแนน 
ไม่เรียบมีรอยนูนตัดจุดละ 1 
- ไม่โผล่นูนได้ 3 คะแนน เห็นรอยนูนโผล่ 
- แนวสายไฟฟ้าไม่โผล่นูน ได้ 3คะแนนเห็นรอย
นูนโผล่ ได้ 1 คะแนน 

-  พันท่อถูกต้อง 3  
-  พันท่อเรียบเนียนสม่ าเสมอกันตลอดแนว 4  
-  แนวสายไฟฟ้าต้องไม่โผล่เห็นชัด 3  

รวม 10 

2.8   ระยะวัดตามแนวที่ก าหนด   (170)   เกณฑ์การวัดระยะ 
- ช่วงท่ี 1 (a) ได้ระดับ 10 คะแนน ถ้าเอียงได้ 0  
-ระยะ+  1 - 3  มม. ได้  10  คะแนน 
-ระยะ+  4 - 6   มม. ได้  8  คะแนน 
-ระยะ+  7 - 9  มม.ได้  6  คะแนน 
-เกินระยะ+  9 มม.  ขึ้นไป ได้  4  คะแนน 

 

 
 
 

1. ช่วงท่ี 1 ได้แนวระดับ (a) ใช้ระดับน้ า 10  
2. ช่วงท่ี 2 ขนานกับแนวขอบแผงไม ้(b) 10  
3. ช่วงท่ี 3 วัดกึ่งกลาง FC (c) 10  
4. ช่วงท่ี 4 วัดกึ่งกลางแผงพีวีซี (d) 10  
5. ช่วงท่ี 5 วัดใต้แผงไฟและระยะห่างของรโีมท 
5 ซม.(e) 

10  

6. ช่วงท่ี 6 วัดจากผนังไม้อัดถึงขอบฝาบนของ 
Cond. 22 ซม. (f) 

10  

7. ช่วงท่ี 7 วัดจากพื้นไม้ถึงใต้ท่อฉากแรก 
25  ซม.(g) 

10  
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2.9. ระยะตามแบบท่ีก าหนด (100 คะแนน)    

-จุดท่ี 1 (97 cm) 10  -ระยะ+  1 - 3  มม. ได้  10  คะแนน 
-ระยะ+  4 - 6   มม. ได้  8  คะแนน 
-ระยะ+  7 - 9  มม.ได้  6  คะแนน 
-เกินระยะ+  9 มม.  ขึ้นไป ได้  2  คะแนน 

 

-จุดท่ี 2 วัดจากค่าเฉล่ียกับขอบไม้ 10  
-จุดท่ี 3 (60 cm) (ให้ข้องอท่อน้ าท้ิงด้านในชิด
ขอบไม้) 

10  

-จุดท่ี 4 (5.5 cm ) (ระยะท่อสายไฟฟ้า) 10  
-จุดท่ี 5 (7.5 cm)  (ระยะท่อสายไฟฟ้า) 10  
-จุดท่ี 6 (7.5 cm)  (ระยะท่อสายไฟฟ้า) 10  
-จุดท่ี 7 (48 cm)   (ระยะท่อสายไฟฟ้า) 10  
-จุดท่ี 8 (48 cm)   (ระยะท่อสายไฟฟ้า) 10   
-จุดท่ี 9 (50 cm)  (ระยะท่อสายไฟฟ้า) 10  
-จุดท่ี 10 (10 cm) วัดระยะกึง่กลาง แฟนคอยล์ 
ต้องอยู่กึ่งกลางแผงไม ้

10  

รวม 100   
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3. งานตรวจร่ัวท าสุญญากาศและเดินเคร่ือง   100 คะแนน 

 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได้

 

เกณฑ์การประเมิน 

3.1 การตรวจรั่วระบบ  (50) 
  

 

-  เปิดครอบวาล์วถูกต้อง 5  - ใช้เครื่องมือถูกต้องได้ 5 คะแนน ผิดได้  0 คะแนน 

-  การต่อเกจถูกต้อง 5  - ต่อเกจถูกต้อง ได้ 5  คะแนน ผิดได้  0  คะแนน 

- ใช้ R-32 ตรวจรั่ว  120 PSIG 5  - ความดันได้ตามเกณฑ์  5 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 

- ระบบไม่รัว่ 30  - ระบบไม่รัว่ได้  30 คะแนน  ระบบรั่ว ได้ 0 คะแนน 

- ปล่อย  R-32 ค้างในระบบ  40 PSIG 5 
 

- ค้างในระบบได้ 5 คะแนนไม่มีค้างได้ 0 คะแนน 
หมายเหตุ น้ ายา R-32 ให้แต่ละทีมจัดเตรียมมาเอง 

 
รวม 50  

 

3.2 ท าสุญญากาศ    (20)    

เริ่มเวลา .............................. น. 
หมดเวลา ............................ น. 

5  
 

- ครบเวลา 30 นาทีได้ 5 คะแนนไม่ครบได้  0 คะแนน  
(ให้นักศึกษาแจ้งกรรมการผู้ควบคุมทุกครั้ง) 

- เปิดเกจถูกต้อง 
5  

- เปิดเกจถูกต้องได้  5  คะแนน ผิดได้  0 คะแนน 

- อ่านค่าได้ถูกต้อง ........................... 5 
 

- อ่านค่าและบันทึกถูกต้องได้  5 คะแนน 
ผิดได้  0 คะแนน 

- เครื่องมืออุปกรณ์สมบูรณ์ 5  - เครื่องมือสมบูรณ์ได้ 5 คะแนน ไม่สมบูรณ์ได้        
0 คะแนน 

 
 

รวม 

 
 

20 
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3.3 เตรียมเครื่องก่อนชาร์จน้ ายา  (15) 
- แคลมป์ออนมิเตอร์วัดกระแสถูกต้อง 2  - ท าได้ถูกต้องได้  2  คะแนน ผิดได้  0  คะแนน 
-  ต้ังย่านวัดเหมาะสม 2 

 

- ต้ังย่านวัดได้ถูกต้องได้  2  คะแนน ผิดได้  0  
คะแนน 

- วัดแรงดันไฟฟ้าเข้าท่ี  CB 2 
 

- วัดได้ถูกต้องได้  2  คะแนน ผิดได้  0  คะแนน 

- เปิดวาล์วได้ถูกต้องและตามล าดับ 2  - เปิดถูกต้อง ได้  2  คะแนน ผิดได้  0 คะแนน 

- เปิดปรับรีโมทได้ถูกต้องตามส่ัง 2 
 

- ปรับได้ถูกต้องได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 

- ตอบค าถามหน้าท่ีรีโมท  5  ข้อ 5 
 

- ตอบได้ครบทุกข้อ ได้  5 คะแนน 
ผิดตัดข้อละ 1 คะแนน 

รวม 15   

3.4 การเดินเครื่องและการบันทึกข้อมูล (15)    

- บันทึกค่าพิกัดต่าง ๆ ของเครื่องลง 
ในตารางท่ีก าหนด 

15  
 

- กรอกข้อมูลใส่หน่วยถูกต้องครบ ให้ 15 คะแนน 
ผิดตัดจุดละ  1  คะแนน 

รวม 15 
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4. งานไฟฟ้า   35  คะแนน 
 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได้

 

เกณฑ์การประเมิน 

4.1 ติดต้ัง CB ถูกต้อง (10)   
(ให้คณะกรรมการประจ าบู้ท ตรวจขณะนักศึกษา 
ต่อสาย) 

-  สายเมน ถูกต้องตามโค๊ด 5  
- Line สีน้ าตาล,N สีฟ้า และGnd สีเขียว 

- เข้าเบรกเกอร์ถูกต้อง 5 
 

- เข้าบน ออกล่าง ถูกต้องได้  5 คะแนน 
ผิดได้  0  คะแนน 

4.2 ต่อสายเข้าคอนเดนซิ่งถูกต้อง 5 

 

- Line สีน้ าตาล , N สีฟ้า และ Gnd สีเขียว 
ต่อถูกต้องได้  5  คะแนน ผิดได้  0 คะแนน 
กรณีอินเวอเตอร์ การต่อสาย L1,L2,L3 และ Gnd ต้อง
ใช้ Code สายสี ให้ถูกต้องท้ังแฟนคอยล์และคอน     
เดนซิ่งยูนิต  

4.3 ต่อสายจากแฟนคอยล์ไปยังคอนเดนซิ่ง 
ได้ถูกต้อง 

5 

 

- Line สีน้ าตาล , N สีฟ้า และสายควบคุมใช้สีเหลือง 
ต่อได้ถูกต้องได้  5  คะแนนผิดได้  0 คะแนน 

4.4  วงจรไฟฟ้า (15)    
4.4.1  ความแข็งแรง 5 

 
- ติดต้ังแข็งแรงได้  5  คะแนนมีสายหลวมหลุดได้             
  0 คะแนน 

4.4.2  ฉนวนต้องชนเทอร์มินอล 5  - ต่อได้ถูกต้องได้  5  คะแนนผิดได้  0 คะแนน 
4.4.3  สายเข้าตามมาตรฐานการติดต้ัง 5 

 
- สายต่อตามโค้ดสีถูกต้อง ได้ 5 คะแนน 
- สายไม่ถูกต้องได้  0  คะแนน 

รวม 35   
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5. การปิดระบบ     20  คะแนน 
 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได้

 

เกณฑ์การประเมิน 

การ pump down    
- ปิดท่อได้ถูกต้อง 5 

 
- ปิดท่อตามล าดับถูกต้องได้   5   คะแนน 
ผิดได้  0  คะแนน 

- น้ ายาไม่รั่วออกนอกระบบ 5  - น้ ายาไม่รั่วได้  5 คะแนนน้ ายารั่วได้  0  คะแนน 
- ใช้เวลาท่ีเหมาะสม 5 

 

- ใช้เวลาเหมาะสมได้  5  คะแนน นานเกินไปได้ 0 
คะแนน(ใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ เมื่อปิดวาล์วและปิด
เครื่องแล้ว ความดันท่ีแมนิโฟลด์เกจไม่เกิน 0 psig ได้ 5 
คะแนน, มากกว่า 0 psig ได้ 0 คะแนน) 

- ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยประณีต 5  - มีอุปกรณ์ป้องกันได้  5  คะแนน ไม่มีได้  0  คะแนน 

รวม 20   
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6. ความสวยงาม   70  คะแนน 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได้

 

เกณฑ์การประเมิน 

6.1 แนวเดินสายไฟฟ้า   (20)    
- การเดินท่อสายไฟ (ท่อขาว) 10 

 
- แนวระยะท่อได้ระดับ ได้ 10 คะแนน 
ไม่ได้ระดับ ได้ 5 คะแนน (แนวดิ่งและแนวระดับ) 

- แผง CB 5  - ยึดอุปกรณ์ถูกต้องได้ 5 คะแนนไม่ได้ระดับได้  3 คะแนน 
- แผงรีโมท 5 

 
- ยึดได้ระดับและระยะได้ 5 คะแนน 
ไม่ได้ระดับได้  3 คะแนน 

รวม 20   

6.2 การเดินท่อน้ ายา  (50)   จัดกลุ่มโดยให้คณะกรรมการให้คะแนนเฉล่ีย (ประเมินแค่
ละหัวข้อแล้วรวมคะแนน) 
A  ระดับ  ดีเย่ียม     ได้คะแนน 10 
B  ระดับ  ดี             ได้คะแนน 8 
C   ระดับ  พอใช้     ได้คะแนน 6 
D   ระดับ  ปรับปรุง ได้คะแนน 4 

- ได้ตามระยะก าหนด 2 จุด 10  

- การยึดรางครอบท่อ 10  

- ท่อน้ ายาตรงแนวและการเรียงท่อ 10  
- ความเนียนของการพันท่อ 10  
- ระดับท่อน้ าท้ิง (ให้กรอกน้ าลงถาด) 10  

รวม 50   
 

7. เวลาในการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 4 ชั่วโมง 50  คะแนน 
    7.1 เสร็จในเวลาล าดับท่ี 1-5           ได้  50 คะแนน 
    7.2  เสร็จในเวลาล าดับท่ี 6-10         ได้  45 คะแนน 
    7.3  เสร็จในเวลาล าดับท่ี 11 ขึ้นไป ได้  40 คะแนน 

*เมื่อต้องการส่งงานจะต้องเก็บเครื่องมือ วัสดุท่ีอยู่บนโต๊ะใส่กล่อง/ลัง  และท าความสะอาดพื้นท่ีติดต้ังให้เสร็จส้ิน     
ก่อนพร้อมกับส่งแบบบันทึกรายงานผลการทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ และจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นท่ีแข่งขันอีก       

(การท า pump down จะกระท าภายหลังการส่งงาน โดยไม่รวมอยู่ในเวลาการแข่งขัน 4 ช่ัวโมง) 
หมายเหตุ ถ้าไม่เสร็จในเวลาให้หยุดปฏิบัติงาน ได้คะแนนเวลาเป็น 0 คะแนน และตรวจประเมินเฉพาะงานท่ีเสร็จเท่านั้น  

ในกรณีท่ีมีผลการประเมินคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีเสร็จก่อนเป็นฝ่ายชนะ 
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แบบบันทึกรายงานผลการทดลองเดินเคร่ืองปรับอากาศ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ...................................................... 

ช่ือ นักศึกษา  1................................................................................................................... 
                     2................................................................................................................... 

ตัวแทน อศจ. .........................................................................  ช่ือสถานศึกษา .............................................................. 
 

1. ข้อมูลเครื่องปรับอากาศ ให้บันทึกข้อมูลเครื่องปรับอากาศจากแผ่นป้าย Name plate 
1.1 ข้อมลูท่ัวไป 

1.1.1 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ .........................................   บริษัทผู้ผลิต ............................................... 
1.1.2 รุ่นท่ีติดต้ังFancoil Unit ..........................................หมายเลขเครื่อง............................................ 

                          Condensing Unit ..................................................หมายเลขเครื่อง............................................ 
1.1.3 ขนาดพิกัดการท าความเย็นของเครื่อง ..............................Kw/.....................................Btu/h 

1.1.4 ใช้กับระบบไฟฟ้า ..............เฟส(Phase)....................โวลท์(Volt)..................................เฮริ์ตซ์(Hz) 
1.1.5 กระแสขณะท างาน (FLA) ............A ใช้สารท าความเย็นชนิด................น้ าหนัก..............กก. 
1.1.6 ความดันน้ ายาในระบบ ..........................PSIG (ทดลองเดินเครื่องอย่างน้อย  15  นาที) 
1.1.7 บันทึกการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา 

  - ตรวจรั่วระบบ ใช้ความดันเท่าใด ..........................ใช้สารใดตรวจรั่ว ........................... 
  -  ท าสุญญากาศ เริ่มเวลา .................... น. ถึงเวลา ..............น. รวมเวลา .................นาที 

                            - เริ่มเดินเครื่องเวลา ...........................น. และวัดความดันน้ ายาในเวลา ....................น. 
 
 

กรรมการตัดสิน.................................................... 
กรรมการตัดสิน.................................................... 
กรรมการตัดสิน.................................................... 
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