
 

 

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาต ิปการศึกษา 2565 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคนิคเคร่ืองกล 

ช่ือวิชา ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 



 

 

 

เกณฑ กติกา การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขา เทคนิคเครื่องกล 

ทักษะวิชา งานปรับอากาศยานยนต ระดับ ปวส. 

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

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

เวลาการแขงขัน 60 นาที 

 

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1เพ่ือทดสอบทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานสาขางานปรับอากาศยานยนตของผูเขาแขงขัน 

1.2เพ่ือใหครู-อาจารยไดพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนักเรียนในสาขางานปรับอากาศยานยนตใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

1.3 เพ่ือใหนักเรียนไดใชความรูความสามารถท่ีไดจากการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานจริง 

  1.4 เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณนอกเหนือจากการศึกษาในหองเรียน 

1.5เพ่ือเปนการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานและศักยภาพของสถานศึกษาและนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

เอกชนสูสาธารณชน 

1.6 เพ่ือยกระดับทักษะฝมือของผูเรียนอาชีวศึกษา ใหกาวสูระดับสากล 

 

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

2.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไมเปนพนักงานประจําบริษัท) ของ สถานศึกษา  

ท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกําหนดอายุไมเกิน 25 ป และไดลงทะเบียน

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ใน

สถานศึกษาดังกลาวไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

2.2นักเรียน-นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเขาแขงขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้นๆโดยไมมีการแยก

สาขาวิชา 

2.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวดในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชาละ ไมเกิน 

5 คน สําหรับประเภทบุคคล และไมเกิน 3 ทีมสําหรับประเภททีมหรือตามเกณฑท่ีกําหนดไวในแตละ

ประเภท 

2.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาใดก็ไดโดยมีสิทธิ์ เขาแขงขัน      

1 รายวิชาเทานั้น 



 

 

2.5 นักเรียนนักศึกษา ท่ีเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปการศึกษาท่ีผานมา ไมมีสิทธิ์

เขาแขงขันในรายวิชาเดิม 

3. กติกาการแขงขัน 

3.1 สถานศึกษามีสิทธิ์สงนักศึกษาเขาแขงขันประเภทบุคคลสาขาวิชาละ  1  คน  สํารอง  1  คน 

3.2 ผูเขาแขงขัน ตองชําระเงินคาสมัครตามท่ีวิทยาลัยเจาภาพกําหนด 

3.3 ทักษะวิชาท่ีมีผูสมัครแขงขันนอยกวา 5 วิทยาลัย อาจไมจัดการแขงขันหรือข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ

เจาภาพ 

3.4 ผูเขาแขงขันรายงานตัว ณ สถานท่ีแขงขันกอนเวลาแขงขัน  30 นาที พรอมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา 

หรือ บัตรประจําตัวประชาชน  กรณีไมมีบัตรตองมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา 

3.5 การแขงขันจะเรียงตามลําดับวิทยาลัย ตามการจัดการของกรรมการแตละทักษะวิชา 

3.6 เม่ือถึงเวลาแขงขันกรรมการเรียกตัวผูเขาแขงขัน ใหผูแขงขันรายงานตัวตอคณะกรรมการทันทีหากเวลา

ผานไป 10 นาที ไมรายงานตัว/หรือเขาประจําท่ี ถือวาวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไมเขาแขงขัน 

3.7 การแขงขันจะมีเฉพาะภาคปฏิบัติ กําหนดสัดสวนคะแนนภาคปฏิบัติเทากับ  100 % 

4. สมรรถนะรายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ) เกณฑการปฏิบัติงาน / ประเมิน 

น้ําหนัก

คะแนน 

2 0 

แสดงความรูเกี่ยวกับระบบ

ปรับอากาศยานยนต 

ตรวจสอบ บรรจุสารทําความเย็นและวิเคราะหระบบจากเกจแมนิโฟลด 

(งานบรรจุสารทําความเย็นและวิเคราะหระบบจากเกจแมนิโฟลด) 

1. สามารถตรวจสอบ บรรจุสารทําความเย็นและวิเคราะหระบบจากเกจ

แมนิโฟลดไดอยางถูกตอง 

  

ตรวจสภาพแกไขปญหา

ขอขัดของช้ินสวนตางๆ ของ

ระบบปรับอากาศยานยนต

ตามคูมือ 

ตรวจสอบและถอด-ประกอบคอมเพรสเซอรแบบ Rotary Calsonic 

kansai Type CR08b(งานถอด-ประกอบคอมเพรสเซอรแบบ Rotary 

Calsonic kansai Type CR08b) 

1. สามารถตรวจสอบและถอด-ประกอบคอมเพรสเซอรแบบ Rotary 

Calsonic kansai Type CR08b ไดอยางถูกตอง 

  

บํารุงรักษาและประมาณ

ราคาการบริการ 

ตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขวงจรไฟฟาของระบบปรับอากาศยานยนต 

(งานตรวจสอบการทํางานและแกไขขอขัดของวงจรไฟฟาของระบบปรับ

อากาศยานยนต) 

1. สามารถตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขวงจรไฟฟาของระบบปรับ

อากาศยานยนตไดอยางถูกตอง 

  

 



 

 

5. วิธีดําเนินการสอบ 

5.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาสถานท่ีแขงขันกอนเวลาสอบ 10 นาที 

5.2 กอนลงมือแขงขันใหตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณท่ีตองใชในการปฏิบัติงานกอน (ถาไมมีใหแจง

กรรมการ) 

5.3 ผูเขาแขงขันอานคําสั่งการปฏิบัติงานกอนการปฏิบัติงาน 

5.4 ในขณะท่ีปฏิบัติงานใหบอกวาทําอะไรเปนชวงๆ เชน ถอดประกอบชิ้นสวนใดของคอมเพรสเซอรติดตั้ง

เกจแมนิโฟลดเขากับระบบ ถายสารทําความเย็นออกจากระบบ ทําสุญญากาศกับระบบเติมสารทําความ

เย็นเขาสูระบบ ตรวจสอบการทํางานวงจรไฟฟา ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา  

5.5 ผูเขาแขงขันสถานศึกษาละ 1 คน  

 

6. ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง 

6.1 คอมเพรสเซอรแบบ Rotary Calsonic kansai Type CR08b ท่ีมีชิ้นสวนครบสมบูรณ 

6.2 ผาสําหรับทําความสะอาด และแวนตาใส (ปองกันสารทําความเย็นเขาตา) 

 

7. ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให 

7.1 เครื่องมือชางพ้ืนฐาน   7.8 เครื่องทําสุญญากาศ      

7.2 น้ํามันหลอลื่นคอมเพรสเซอร  7.9 ถังน้ํายา R-134a 

7.3 โตะระดับพรอมปากกาจับชิ้นงาน 7.10 มัลติมิเตอรแบบดิจิทัล 

7.4 รถยนต    7.11 ชุดฝกวงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศรถยนต 

7.5 เกจแมนิโฟลดพรอมสาย  7.12 สายไฟสําหรับตอวงจร 

7.6 ขอตอแบบสวมล็อค Low , High 7.13 ฟวส 20A  

7.7 ภาชนะสําหรับถายสารทําความเย็น 7.14 รีเลย 5 ขา Bosch 

8. คาวัสดุอุปกรณผูเขาแขงขันคนละ  ............  บาท 

 

 

9. โจทยท่ีใชในการแขงขัน (ใบงาน, ขอบเขตขอสอบ) 

 

 

 



 

 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขา เทคนิคเครือ่งกล 

ทักษะวิชา งานปรับอากาศยานยนต ระดับ ปวส. 

วันท่ีแขงขัน................................................สนามแขงขัน......................................................... 

  

 

สถานีท่ี 1 ตรวจสอบและถอดประกอบคอมเพรสเซอรแบบ Rotary Calsonic kansai Type CR08b 

คําส่ัง  

1. ถอดแยกชุดคลัตชแมเหล็ก และชิ้นสวนคอมเพรสเซอร 

2. ชิ้นสวนท่ีถอดออกจะตองแยกออกจากกันใหกรรมการเห็นอยางชัดเจน 

3. เม่ือถอดแยกเสร็จแจงกรรมการคุมสอบ  (กรรมการสั่งทําการประกอบ) 

4. การประกอบ ใหขันนัท และโบลทยึดชิ้นสวนจนสุดแตไมตองแนน 

5. เม่ือครบเวลากําหนด  20  นาที  กรรมการสั่งหยุดปฏิบัติ  ผูเขาแขงขันหยุดทันที 

ขอบเขตของขอสอบ 

1. คอมเพรสเซอรแบบ Rotary Calsonic kansai Type CR08b 

2. ถอดแยกชุดคลัตชแมเหล็ก (แผนคลัตช , พลูเลย , ขดลวดสเตเตอร) 

3. ถอดแยกชิ้นสวนภายในของคอมเพรสเซอร และวางเรียงใหเปนระเบียบ 

4. ชะโลมน้ํามันหลอลื่นคอมเพรสเซอรกับชิ้นสวนภายใน 

5. ประกอบคอมเพรสเซอร 

6. ทดสอบดวยการหมุนเพลาของคอมเพรสเซอร ตองหมุนไดคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขา เทคนิคเครือ่งกล 

ทักษะวิชา งานปรับอากาศยานยนต ระดับ ปวส. 

วันท่ีแขงขัน................................................สนามแขงขัน......................................................... 

  

 

สถานีท่ี 2 ตรวจสอบ บรรจุสารทําความเย็นและวิเคราะหระบบจากเกจแมนิโฟลด 

คําส่ัง  

1. ติดตั้งเกจแมนิโฟลดเขากับระบบ 

2. ถายสารทําความเย็นออกจากระบบ 

3. ทําสุญญากาศกับระบบและตรวจรั่ว  5  นาที (กรรมการสั่งใหตรวจรั่วเบื้องตน) 

4. เติมสารทําความเย็นเขาสูระบบ (ชวงแรก 30 Psia , ชวงท่ีสอง เติมตามคําสั่งกรรมการ) 

5. วิเคราะหระบบจากเกจแมนิโฟลด (ใหผูเขาแขงขันอานคาความดันต่ํา – สูง และสภาพความเย็น) 

6. เม่ือครบเวลากําหนด  20  นาที  กรรมการสั่งหยุดปฏิบัติ  ผูเขาแขงขันหยุดทันที 

 

ขอบเขตของขอสอบ 

           1. ใชรถยนต  

           2. ติดตั้งเกจแมนิโฟลด 

           3. ถายสารทําความเย็นออกลงสูภาชนะ 

           4. ทําสุญญากาศเปนเวลา 5 นาที พรอมตรวจรั่วเบื้องตนโดยสังเกตจากเข็มของเกจดานความดันต่ํา 

           5. เติมสารทําความเย็นชวงแรก 30 Psia โดยเปดวาลวดานความดันสูง 

6. สตารทเครื่องยนต เปดสวิตชเครื่องปรับอากาศในตําแหนงปดสุด และตั้งรอบเครื่องยนต 1500 RPM 

           7. เติมสารทําความเย็นโดยเปดวาลวดานความดันต่ํา 

           8. สัมผัสความเย็นท่ีชองแอร และวิเคราะหความดันจากเกจแมนิโฟลด 

           9. ตอบคําถาม 4 ขอ 

 

 

 

 



 

 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขา เทคนิคเครือ่งกล 

ทักษะวิชา งานปรับอากาศยานยนต ระดับ ปวส. 

วันท่ีแขงขัน................................................สนามแขงขัน......................................................... 

  

 

สถานีท่ี 3 ตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขวงจรไฟฟาของระบบปรับอากาศยานยนต 

คําส่ัง  

1. ทดสอบการทํางานวงจรไฟฟาของระบบอากาศรถยนต และวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน 

2. ใชมัลติมิเตอรตรวจสอบอุปกรณไฟฟา (ฟวส , รีเลย , สายไฟตอวงจร) 

3. ใชมัลติมิเตอรตรวจสอบอุปกรณไฟฟาใหม (กอนเปลี่ยน) 

4. เม่ือครบเวลากําหนด  20  นาที  กรรมการสั่งหยุดปฏิบัติ  ผูเขาแขงขันหยุดทันที 

 

ขอบเขตของขอสอบ 

1. ชุดฝกวงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศยานยนตแบบใชรีเลย 2 ตัว (ชุดคลัตชแมเหล็ก , พัดลมระบายความ

รอน) 

2. ใชมัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 

3. ชุดฝกมีการตอสายวงจรไฟฟาแตมีขอขัดของ (ฟวส รีเลย สายไฟตอวงจร) 

4. ทดสอบการทํางานวงจรไฟฟาและวิเคราะหปญหา 

5. ใชมัลติมิเตอรตรวจสอบฟวส และเปลี่ยนใหม 

6. ใชมัลติมิเตอรตรวจสอบรีเลย ทดสอบรีเลย และเปลี่ยนใหม 

7. ใชมัลติมิเตอรตรวจสอบสายไฟในวงจร ทดสอบสายไฟและเปลี่ยนใหม 

8. ทดสอบการทํางานวงจรไฟฟาอีกครั้ง (ทํางานไดตามปกติ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 
ทักษะวิชา งานปรับอากาศยานยนต ระดับ ปวส. 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................... 

สถานีท่ี 1 ตรวจสอบและถอดประกอบคอมเพรสเซอรแบบ Rotary Calsonic kansai Type CR08b 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
น้ําหนักคะแนน 

ปฏิบัติครบถูกตอง ไมปฏิบัติ 

2 0 

การแตงกายเรียบรอยตามท่ีสถานศึกษากําหนด   

เตรียมผาเช็ดมือ   

ใชเครื่องมือพิเศษล็อคหนาคลัตช และใชเครื่องมือคลาย

โบลทล็อตหนาคลัตชออก 
  

ใชคีมถางแหวนถอดแหวนล็อคพลูเลย  และใชเครื่องมือ

พิเศษดูดพลูเลยออก 
  

ใชไขควงถอดเข็มขัดล็อคสายไฟขดลวดสเตเตอรออก   

ใชคีมถางแหวนถอดแหวนล็อคขดลวดสเตเตอรออก   

ใชเครื่องมือคลายโบลทยึดเสื้อโรเตอรท่ีฝาหนา และคลาย

โบลทยึดฝาหนาคอมเพรสเซอรออก 
  

ถอดเสื้อโรเตอรออกจากตัวเรือนคอมเพรสเซอร และแยก

เสื้อโรเตอรออกจากฝาหนา 
  

ถอดแยกชุดวาลว 2 ชุด ออกจากเสื้อโรเตอร (สตอปเปอร

วาลว , หรีดวาลวดานสง) 
  

ถอดชุดปมน้ํามันหลอลื่น และฝาครอบเสื้อโรเตอรดานหลัง

ออก 
  

ถอดตัวโรเตอรออกจากเสื้อโรเตอร   

ถอดแยกใบพัดออกจากตัวโรเตอร   

ใชน้ํามันหลอลื่นคอมเพรสเซอรทาชิ้นสวนภายในและโอริง   

ประกอบใบพัดเขากับตัวโรเตอร   

ประกอบตัวโรเตอรเขากับเสื้อโรเตอร   

ประกอบฝาครอบเสื้อโรเตอรดานหลังเขากับเสื้อโรเตอร   

ประกอบชุดปมน้ํามันหลอลื่นเขากับเสื้อโรเตอร   



 

 

 ข้ันตอนการปฏิบัติ 
น้ําหนักคะแนน 

ปฏิบัติครบถูกตอง ไมปฏิบัติ 

2 0 

18 ประกอบชุดวาลว 2 ชุด เขากับเสื้อโรเตอร (สตอปเปอรวาลว 

, หรีดวาลวดานสง) 
  

19 
ประกอบเสื้อโรเตอรเขากับฝาหนา และประกอบเขากับตัว 

เรือนคอมเพรสเซอร พรอมใสโอริง 3 ตัว 
  

20 ใชเครื่องมือขันโบลทยึดเสื้อโรเตอรท่ีฝาหนา และขันโบลทยึด

ฝาหนาคอมเพรสเซอร 
  

21 ประกอบขดลวดสเตเตอร และใชคีม ถางแหวนล็อคขดลวด 

สเตเตอร (ตําแหนงมารคตองตรง) 
  

22 ใชไขควงขันสกรูยึดเข็มขัดล็อคสายไฟขดลวดสเตเตอร   

23 ประกอบล็อคพลูเลย  และใชคีม ถางแหวนล็อคพลูเลย   

24 ประกอบหนาคลัตช (รองแผนชิมตั้งระยะหางหนาคลัตช) และ

ใชเครื่องมือขันโบลทยึดหนาคลัตชเขากับเพลาคอมเพรสเซอร 
  

25 ทดสอบการหมุนหนาคลัตชคอมเพรสเซอร ตองหมุนไดคลอง   

26 ความสะอาดในการปฏิบัติงาน   

27 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   

28 การจัดวางเครื่องมือเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน   

29 การจัดวางชิ้นสวน  เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน   

30 ปฏิบัติงานไดตามเวลาท่ีกําหนด   

คะแนน   

รวมคะแนน  

(คะแนนเต็ม .......... คะแนน) 

(นําคะแนนรวมท่ีได มาคณูดวย 0.5 เทากับ คะแนนเต็ม ........ คะแนน) 
ได 

 

ลงช่ือ .......................................................................... กรรมการ 

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

 

 

 



 

 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 
ทักษะวิชา งานปรับอากาศยานยนต ระดับ ปวส. 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา.................................................................................................................. 

สถานีท่ี 2 ตรวจสอบ บรรจุสารทําความเย็นและวิเคราะหระบบจากเกจแมนิโฟลด 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติ 
น้ําหนักคะแนน 

ปฏิบัติครบถูกตอง ไมปฏิบัติ 

2 0 

1 เข็มของเกจแมนิโฟลดดานความดันต่ํา  หลังจากทํา

สุญญากาศแลวอานคาไดเทาใด 

ตอบ               อานได 0 ปอนดตอตารางนิ้ว (Psia)

  

                     อานได 30 นิ้วปรอท (in.Hg) 

  

2 หลังจากเติมสารทําความเย็นเขาสูระบบเสร็จแลว  คาความ

ดันเปนเทาใด 

ตอบ 2.1 เกจดานความดันต่ํามีคา ........................ 

ปอนดตอตารางนิ้ว (Psia) 

 2.2 เกจดานความดันสูงมีคา ........................ ปอนด

ตอตารางนิ้ว (Psia) 

  

3 สภาพของลมเย็นท่ีออกจากชองแอร  เปนอยางไร 

ตอบ       เย็นด ี       เย็นไมมาก   

     สาเหตุเพราะ          สารทําความเย็นนอย 

           กําลังอัดคอมเพรสเซอรต่ํา 

           คอนเดนเซอรระบายความรอนไมดี 

  

4 คามาตรฐานความดันของสารทําความเย็นในระบบท่ีรอบ

เครื่องยนต 1500 รอบตอนาที 

ตอบ       ความดันต่ํา (Low) ……………………. Psia 

             ความดันสูง (High) ……………………. Psia 

  

5 การแตงกายเรียบรอยตามท่ีสถานศึกษากําหนด   

6 เตรียมผาเช็ดมือ   

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติ 

น้ําหนักคะแนน 

ปฏิบัติครบ

ถูกตอง 
ไมปฏิบัติ 

2 0 

7 สวมแวนตาขณะปฏิบัติงานเก่ียวกับสารทําความเย็น   

8 ตอสายเกจท่ีตัวเรือนเกจแมนิโฟลด   

9 ตอสายเกจเขากับขอตอแบบสวมล็อค   

10 ปดวาลวท่ีเกจแมนิโฟลดท้ังสองดาน   

11 ตอเขากับวาลวบริการของระบบ   

12 ปลายสายบริการของเกจอยูในภาชนะท่ีรองรับ   

13 เปดวาลวของเกจและถายออกอยางชาๆ  จนหมด   

14 นําปลายสายบริการตอเขากับเครื่องทําสุญญากาศ   

15 เดินเครื่องทําสุญญากาศ   

16 ปดวาลวของเกจท้ัง 2 ดาน  กอนหยุดเดินเครื่องทําสุญญากาศ   

17 ตรวจสอบการรั่วของระบบโดยดูท่ีเข็มของเกจดานความดันต่ํา   

18 ตอสายบริการเขากับวาลวของถังสารทําความเย็น   

19 ไลอากาศออกจากสายบริการ   

20 เติมสารทําความเย็นในสถานะท่ีเปนไอ  โดยเปดวาลวดานความดันสูงของ

เกจแมนิโฟลด 
  

21 อานคาความดันดานต่ําของเกจแมนิโฟลดได  30 Psia  และทําการปดวาลว

ของเกจแมนิโฟลดดานความดันสูง 
  

22 สตารทเครื่องยนต  เปดสวิตชเครื่องปรับอากาศ 2 ตัว ในตําแหนงสูงสุด     

ตั้งรอบเครื่องยนตท่ี  1500 RPM 
  

23 เติมสารทําความเย็นเพ่ิม  โดยเปดวาลวดานความดันต่ําของเกจแมนิโฟลด  

(ตามคําส่ังกรรมการ) 
  

24 อานคาความดันจากเกจแมนิโฟลดท้ัง 2 ดาน  และวิเคราะหระบบจากเกจ

แมนิโฟลด 
  

25 ความสะอาดและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   



 

 

26 ใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม   

27 การจัดวางเครื่องมือเปนระเบียบ เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน   

28 ปฏิบัติงานไดตามเวลาท่ีกําหนด   

คะแนน   

รวมคะแนน   

(คะแนนเต็ม .......... คะแนน) 

(นําคะแนนรวมท่ีได มาคณูดวย 0.625 เทากับ คะแนนเตม็ ........ คะแนน) 
ได  

 

ลงช่ือ .......................................................................... กรรมการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 
ทักษะวิชา งานปรับอากาศยานยนต ระดับ ปวส. 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา.................................................................................................................. 

สถานีท่ี 3 ตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขวงจรไฟฟาของระบบปรับอากาศยานยนต 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติ 

น้ําหนักคะแนน 

ปฏิบัติครบ

ถูกตอง 
ไมปฏิบัติ 

2 0 

1 การแตงกายเรียบรอยตามท่ีสถานศึกษากําหนด   

2 เตรียมผาเช็ดมือ   

3 ใชมัลติมิเตอรตรวจสอบฟวส 3 ตัว (เกา)   

4 ใชมัลติมิเตอรตรวจสอบฟวส และเลือกใชฟวสใหม 3 ตัว   

5 เปลี่ยนฟวสใหมในวงจรไฟฟา   

6 ใชมัลติมิเตอรตรวจสอบรีเลย 2 ตัว (เกา)   

7 ใชมัลติมิเตอรตรวจสอบรีเลย และเลือกใชรีเลยใหม 2 ตัว   

8 เปลี่ยนรีเลยใหมในวงจรไฟฟา   

9 ใชมัลติมิเตอรตรวจสอบสายไฟตอวงจร จากข้ัวบวกแบตเตอรี่เขาฟวส   

10 ใชมัลติมิเตอรตรวจสอบสายไฟตอวงจร จากฟวสเขาข้ัว B  ของสวิตชจุด

ระเบิด (สวิตชกุญแจ) 
  

11 ใชมัลติมิเตอรตรวจสอบสายไฟตอวงจร และเลือกสายไฟใหม 2 เสน   

12 เปลี่ยนสายไฟตอวงจรใหมในวงจรไฟฟา 2 เสน   

13 ความสะอาดในการปฏิบัติงาน   

14 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   

15 การจัดวางเครื่องมือเปนระเบียบเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน   

16 ปฏิบัติงานไดตามเวลาท่ีกําหนด   

คะแนน   

รวมคะแนน  

(คะแนนเต็ม .......... คะแนน) 

(นําคะแนนรวมท่ีได มาคณูดวย 1.09375 เทากับ คะแนนเต็ม ........ คะแนน) 
ได 

ลงช่ือ .......................................................................... กรรมการ 

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



 

 

11. เกณฑการพิจารณารางวัล 

 การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน 3 ระดับดังนี้ 

  คะแนน  90.00 - 100  คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญทอง        

คะแนน  80.00 - 89.99 คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญเงิน        

คะแนน  70.00 - 79.99  คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญทองแดง     

คะแนน  60.00 - 69.99  คะแนน       เกียรติบัตรชมเชย 

12. คณะกรรมการตัดสิน 

ช่ือ / ทีม ผูเขาแขงขัน ....................................................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา ....................................................................................................................................................   

 

ท่ี รายการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 
ตรวจสอบและถอดประกอบคอมเพรสเซอรแบบ Rotary 

Calsonic kansai Type CR08b 
30 

 

2 
ตรวจสอบ บรรจุสารทําความเย็นและวิเคราะหระบบจากเกจ

แมนิโฟลด 
35 

 

3 
ตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขวงจรไฟฟาของระบบปรับอากาศ

ยานยนต 
35 

 

รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 100  

คิดเปนรอยละ 100  

ผลการแขงขัน ..................................... 

เกณฑการตัดสิน 

                    คะแนน       90.00-100      คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญทอง        

                    คะแนน       80.00-89.99    คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญเงิน        

                    คะแนน       70.00-79.99    คะแนน       เกียรติบัตรเหรียญทองแดง     

                    คะแนน       60.00-69.99    คะแนน       เกียรติบัตรชมเชย     

 

ลงช่ือประธานกรรมการ 

 

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

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

 

 

ลงช่ือกรรมการการแขงขัน 

 

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

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

 

 

 



 

 

ลงช่ือ..........................................................กรรมการ   

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

                                                                ลงช่ือ..........................................................กรรมการ   

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

             ลงช่ือ.........................................................ประธาน   

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


