
 

 
 
 
 

เกณฑ์  กติกา  การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวชิาชา่งไฟฟ้าก าลัง  

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

 

ปีการศึกษา 2564 

  
 

ด าเนินงานโดยวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม   
ร่วมกับ วทิยาลัยเทคนิคสุโขทยั และวทิยาลยัเทคนิคพิจิตร   

 
ระหว่างวันที่ 5 - 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร   จังหวัดพิจิตร 

 

 

 



 เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2564 

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการสง่เสรมิทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้แกน่ักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
1.2 เพื่อให้นกัเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติใน

งานจรงิ 
1.3 เพื่อให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานของผูเ้รียนอาชีวศึกษาในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1  
2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1.1 เป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 

2.1.2 เป็นนักเรียนในระบบหรือทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ยกเว้นนักเรียนทวิศึกษาและกลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ 

2.1.3 ต้องผ่านการแข่งขันในระดบัจงัหวัดและได้รับรางวัลชนะเลิศ 

2.1.4 ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และลงทะเบยีนเข้าร่วมการแข่งขัน 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

2.2.1  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

2.2.2 ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 1 คน (มีส ารอง 1 คน หรือไม่มีก็ได้) ครผูู้ควบคุม 1 คน เมื่อเริม่ท าการ 

ลงทะเบียนเข้ารบัการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนผูเ้ข้าแข่งขันได้  
2.2.3 ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายชุดนักเรียนประจ าสถานศึกษาหรือชุดทีฝ่่ายจัดการแข่งขันให้ 
2.2.4 มีบัตรประจ าตัวนักเรียนของสถานศึกษาหรือหนงัสือรับรองจากสถานศึกษา   

3. รายละเอียดการแข่งขัน 
3.1 ก าหนดการแข่งขัน 

3.1.1 ช้ีแจงข้ันตอนการแข่งขันงานท่อและงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

3.1.2  สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามมาตรฐานฝมีือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่าง   
 เครื่องปรบัอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดบั 1  

3.1.3  การสอบปฏิบัติพื้นฐานงานท่อ ตามการออกแบบของบริษัทผู้สนบัสนุนเครื่องปรับอากาศ  
    บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มหาจกัรดีเวลอปเมนท์ จ ากัด  
    บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จ ากัด  
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3.2 สิ่งท่ีบริษัทผู้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศจัดเตรียมไว้ให้กับผู้เข้าแข่งขัน 

3.2.1 วัสดุงานท่อในการแข่งขันปฏิบัตพิื้นฐานงานท่อ 

3.2.2 บูธที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ   
3.2.3 เครื่องปรบัอากาศและวัสดุในการติดตั้ง 

3.3 สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
3.3.1 เครื่องมือในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   
3.3.2 เบนเดอร์ดัดทอ่ขนาด 1/2  นิ้ว 3/8 นิ้ว และ 1/4  นิ้ว  
3.3.3 โต๊ะวางงานเช่ือมท่อ (โต๊ะงานเช่ือมเป็นแบบพื้นโล่ง ใช้ปากกาจับช้ินงานแบบพื้นฐานได้) 
3.3.4 ชุดเช่ือมแก๊ส 

3.3.5 บันไดไม่น้อยกว่า 4 ข้ัน 
3.4 เกณฑ์การตัดสิน 

3.4.1  ใช้เกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานแหง่ชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและ 

         การพาณิชยข์นาดเล็ก ระดบั 1 
3.4.2 ในกรณีคะแนนเท่ากันให้พจิารณาผู้แข่งขันที่สง่งานก่อนเป็นผู้ชนะ 

3.4.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสุ่ด   
3.5 คณะกรรมการตัดสิน 

3.5.1 ต้องเป็นผู้ทดสอบที่มีหมายเลข มฝร. ปี 2562 ข้ึนไป 

3.5.2 บุคลากรของกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

3.5.3 บริษัทผูส้นับสนุนเครื่องปรบัอากาศที่ใช้ในการแข่งขัน  
     3.6  คณะกรรมการด าเนินงาน 
             3.6.1 บริษัทผูส้นับสนุนเครื่องปรบัอากาศที่ใช้ในการแข่งขัน บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย)  
                     จ ากัด บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จ ากดั บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จ ากัด  
             3.6.2 วิทยาลัยเทคนิคราชสทิธาราม 
             3.6.3 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

             3.6.4  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

      3.7  ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

          3.7.1 การปฏิบัติงานท่อ 
                1) ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารและเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่รรมการจัดให้ เข้าพื้นที่การ 

                        แข่งขันโดยเด็ดขาด 

                     2) ห้ามครูผู้ควบคุมสั่งการรบกวนผู้เข้าแข่งขัน 

                     3) ขณะท าการเช่ือมแกส๊จะตอ้งสวมแว่นตากรองแสงทุกครัง้ ยกเว้นการปฏิบัติงานทั่วไปให ้

                        สวมแว่นตาใส   
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                     4) หัวเช่ือมแก๊สให้ใช้หัวเช่ือมส าเร็จรูปทีเ่ป็นมาตรฐานจากโรงงานเท่านั้น ห้ามดัดแปลง                 
                     5) ขณะปฏิบัติงานต้องสวมถงุมือตลอดเวลาและห้ามตัดปลายนิ้วถุงมือ 

                     6) วัสดุอุปกรณ์ให้ใช้เฉพาะที่คณะกรรมการจัดใหเ้ท่านั้นห้ามน าวัสดุอื่นภายนอกเข้ามา 

                     7) หลังการเช่ือมท่อห้ามท าความสะอาดรอยเช่ือมทกุกรณี 

3.7.2 การปฏิบัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
                           1) ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารและเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กรรมการจัดให้ เข้าพื้นทีก่าร 

                        แข่งขันโดยเด็ดขาด 

                    2) ห้ามครผูู้ควบคุมสัง่การรบกวนผูเ้ข้าแข่งขัน 

                    3) ในการดัดท่อให้ใช้เครื่องมือดัดท่อในการดัดท่อเท่านั้น  
                    4) ต้องสวมแว่นตาใสในขณะท าการเจาะรูไม้ การปล่อยสารท าความเย็น และการดูด 

                       เก็บสารท าความเย็น (Pump down) ทุกครั้ง 
                    5) ขณะปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือตลอดเวลาและห้ามตัดปลายนิ้วถุงมือ 

                          6) การเดินเครื่องปรับอากาศจะต้องด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ให้เรียบร้อยทกุอย่างกอ่นเดิน 

                       เครื่องปรบัอากาศและจะต้องเดินเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 15 นาที (อนุญาตใหเ้ปิดฝา 

                       ครอบข้างคอยล์ร้อนเพื่อท าการวัดกระแสไฟฟ้าขณะเดินเครื่อง) 

                   7) การส่งงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศต้องเกบ็เครื่องมือและท าความสะอาดก่อนสง่งานให ้

                              เรียบร้อย 
  4. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัลและการได้ใบรับรองผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

4.1 คะแนน 90 % ข้ึนไป        ระดับเหรียญทอง 

4.2 คะแนน 80 – 89  %        ระดับเหรียญเงิน 

4.3 คะแนน 70 – 79  %        ระดับเหรียญทองแดง  
4.4 คะแนนสอบภาคทฤษฎี ต้องไม่น้อยกว่า 60% คะแนนรวมทั้งสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องไม ่
     น้อยกว่า 70 % ข้ึนไปจะได้หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝมีือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่าง   
     เครื่องปรบัอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (เฉพาะผูเ้รียนอยู่ระดบั ปวช.3) 

  5. เกณฑ์การรับรางวัล 
5.1 ชนะเลิศ ได้คะแนนสูงสุด 

5.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ 

5.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

5.4 รางวัลชมเชย ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
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  6. รางวัลท่ีได้รับ 
6.1   ชนะเลิศ                 ได้รับโล่พร้อมเกียรตบิัตร 

6.2 รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรตบิัตร 

6.3 รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรตบิัตร 

6.4 รางวัลชมเชย           ได้รับเกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ  ครูผู้ควบคุมจะได้รับเกียรติบัตรเช่นเดียวกบัผูเ้ข้าแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
ก าหนดการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ระดับ ปวช.) 

ระหว่างวันท่ี 5 -6 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคพิจิตร 

 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2565 
08.00 – 12.00 น.    รายงานตัวผูเ้ข้ารับการแข่งขัน/ครผูู้ควบคุมทมี/กรรมการตัดสิน   
13.00 – 14.00 น.  ประชุมกรรมการตัดสิน (ห้อง 1112 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า) 
15.00 – 16.00 น.  ประชุมช้ีแจงผูเ้ข้าแข่งขัน/ครูผู้ควบคุมทีม (ห้อง 1112 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า) 
16.00 – 17.00 น.  สอบทฤษฎี (แผนกวิชาช่างไฟฟ้า) 
 
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2565 
07.00 – 07.30 น.    รายงานตัวผูเ้ข้ารับการแข่งขัน/ครผูู้ควบคุมทมี/กรรมการตัดสิน   
07.30 – 08.00 น.  เตรียมเครื่องมือและฟงัค าช้ีแจงการแข่งขันการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
                                         (หน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า) 
08.00 – 12.00 น.  แข่งขันการติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ (หน้าแผนกวิชาช่างไฟฟา้) 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 น.  สอบปฏิบัติงานท่อตามมาตรฐานฝมีือแรงงานและงานพื้นฐานงานท่อ 
                                         (หน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า) 
14.00 – 15.00 น.   ตรวจให้คะแนนงานท่อ  (แต่ละทมีช่วยถอดเก็บเครื่องปรับอากาศ) 
15.00 – 16.00 น.  ประกาศผล มอบรางวัล  
 

 

หมายเหตุ ในการแข่งขันครัง้นี้ทุกทีมไม่ต้องเสียค่าวัสดุในการแข่งขัน เนื่องด้วยได้รับการสนับสนุนการแข่งขัน 
             จาก   บริษัท  อีมิแน้นท์แอร์  (ประเทศไทย)  จ ากัด   บริษัท  มหาจักรดีเวลอปเมนท์  จ ากัด 
             บริษัท  กรี  อิเลคทริค  (ไทยแลนด์)  จ ากัด  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


