
เกณฑ� กติกา การแข�งขนัทักษะวิชาชีพ
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช�างก�อสร�าง/สาขาช�างโยธา

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด
   ระดับภาค และระดับชาติ

ทัก
ษะ
งา
นค

อน
กร

ตี 
ระ
ดับ

 ป
วส

. 2565-2567 
ป�การศึกษา   



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง/สาขาช่างโยธา 
ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.     

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565-2567   

 

- 1 - 
 

- 1 -  

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน  
1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานคอนกรีตให้แก่นักศึกษา 
2) เพื่อให้นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง 
3) เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
4) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5) เพ่ือยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

2. คุณสมบัติและข้อก าหนดของผู้เข้าประกวด แข่งขัน  
  2.1 คุณสมบัต ิ  

1) เป็นสมาชิกประเภทสามัญขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
2) เป็นนักศึกษาในระบบ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)      

3) ระดับจังหวัด ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา  
4) ระดับภาค ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
5) ระดับชาติ ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

              และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับภาค    
2.2 ข้อก าหนด  
          1) ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
    หรือสาขาวิชาช่างโยธา 
          2) ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน ส ารอง 1 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน 
          3) ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน  และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
          4) ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 
3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
 3.1 สมรรถนะรายวิชา 

1) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีตได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
2) ออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐาน ACI 
3) ทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา  

    3.2  งานที่ก าหนด  
1) ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมรายงานตัวตามก าหนดเวลา  
2) ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมต้องเข้ารับฟังค าชี้แจงกติกาจากคณะกรรมการ  
3) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งขันในพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น 
4) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีตได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

ให้คณะกรรมการตรวจก่อนการแข่งขัน (ตรวจวันหล่อก้อนตัวอย่าง)  
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5) ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้ารับการทดสอบภาคความรู้การออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐาน 
ACI ทุกคน (โดยให้ท าแบบทดสอบคนละ 1 ชุด แล้วน าคะแนนมาเฉลี่ย) กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีเหตุ 
ต่าง ๆ เกิดข้ึน ท าให้ผู้เข้าแข่งขันตัวจริงหรือตัวส ารองไม่สามารถมาเข้าสอบและเข้าแข่งขันครบทั้ง 3 
คน กรรมการอนุญาตให้เข้าสอบและเข้าแข่งขันได้ แต่ให้น าคะแนนที่ได้หาร 3 เช่นเดิม หากในกรณีที่
เหลือผู้เข้าแข่งขันเพียง 1 คน กรรมการไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบภาคความรู้และเข้าแข่งขันทักษะ 

6) ผู้เข้าแข่งขันต้องกรอกใบรายงานส่วนผสมของคอนกรีตส่งให้กรรมการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดใน
วันที่ทดสอบความรู้ (มีแบบฟอร์มแจกในวันแข่งขัน) 

7) ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค ประเภท GU จากส่วนกลาง 
8) การผสมคอนกรีตให้ผสมด้วยเครื่องมือผสม เช่น จอบ เกรียง เป็นต้น 
9) กติกาการแข่งขันมาตรฐานงานคอนกรีต 
 9.1) การแข่งขัน แบ่งคะแนนออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

 9.1.1) คะแนนการเตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ 10 คะแนน (ตามแบบฟอร์ม) 
 9.1.2) คะแนนการแต่งกายและทักษะปฏิบัติงานคอนกรีต 10 คะแนน (ตามแบบฟอร์ม) 
 9.1.3) คะแนนทดสอบความรู้ การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 20 คะแนน 
 9.1.4) คะแนนปฏิบัติ (ผลการทดสอบก าลังอัดประลัยของคอนกรีต) แบ่งเป็น 2 ส่วน 
  - ภาคเช้า 30 คะแนน  

   - ภาคบ่าย 30 คะแนน  
   รวม 100 คะแนน  
 9.2 ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คน ต้องเข้าทดสอบความรู้ในวันรายงานตัว ใช้เวลาสอบ 60 นาที โดยอนุญาต

 ให้น าเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขที่สามารถบันทึกโปรแกรม
 หรือตัวอักษรเข้าห้องสอบและห้ามน าเอกสารหรือหนังสือเข้าห้องสอบ หากพบการทุจริต
กรรมการขอตัดคะแนนภาคความรู้และไม่ตรวจข้อสอบทุกกรณี  โดยก าหนดขอบเขตของการทดสอบ
ดังนี้  

   - ให้ผู้เข้าแข่งขันค านวณการออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐาน ACI โดย
ก าหนดค่าก าลังอัดประลัยของคอนกรีต ที่อายุ 28 วัน จ านวน 2 ข้อ โดยใช้ค่าก าลังอัดเฉลี่ยจากการ
จับสลากตามตารางการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ดังนี้ 210, 240, 280, 300, 320, 350, 380, 
400, 420 และ 450 กก./ตร.ซม. โดยใช้ค่าก าลังอัดที่ได้จากการจับสลากไม่น้อยกว่า 2 ค่า (การ
ก าหนดจ านวนค่าก าลังอัด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ก าหนด
ร่วมกัน) 

   1) กรณีใช้ค่าก าลังอัด 2 ค่าที่ได้จากการจับสลาก ได้ค่าก าลังอัด 200 และ 350 กก./ตร.
ซม. ค่าก าลังอัดเฉลี่ย 280 กก./ตร.ซม. 

   2) กรณีใช้ค่าก าลังอัด 3 ค่าที่ได้จากการจับสลาก ได้ค่าก าลังอัด 300, 400 และ 210 
กก./ตร.ซม. ค่าก าลังอัดเฉลี่ย 303 กก./ตร.ซม. (ใช้เลขจ านวนเต็ม) 
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   - กรอกรายการค านวณและอัตราส่วนผสมลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด   
 9.3 ตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้แข่งขันแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
  9.3.1 ภาคเช้า ใช้แบบหล่อรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. 

จ านวน 3 ตัวอย่าง  
  9.3.2 ภาคบ่าย ใช้แบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์ ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 15 ซม. สูง 15 ซม. 

จ านวน 3 ตัวอย่าง  
  ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมแบบหล่อคอนกรีต (แบบหล่อเหล็ก) มาเอง 
 9.4 ส่วนผสมของคอนกรีตทุกทีมจะต้องแสดงส่วนผสมของคอนกรีต (ตามแบบฟอร์ม) โดยผ่านการ

ตรวจสอบน้ าหนักจากคณะกรรมการก่อนการแข่งขัน 
 9.5 การผสมและการหล่อคอนกรีตก าหนดให้ต้องผสมส่วนผสมคอนกรีตให้มีเนื้อสม่ าเสมอ  
  (มีส่วนประกอบบังคับครบตามข้อก าหนด) การผสมหรือการหล่อตัวอย่างให้เป็นไปตาม

 มาตรฐาน โดยใช้ระยะตั้งแต่เริ่มผสมและส่งก้อนตัวอย่างไม่เกิน 120 นาท ี
 9.6 ล าดับการทดสอบค่าก าลังอัดประลัยของคอนกรีต (การทดสอบจะเริ่มขึ้นหลังจากเวลาที่

 ก าหนดให้หล่อคอนกรีตเป็นระยะเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง โดยนับจากเวลาเริ่มการแข่งขัน) โดย
 ก าหนดแต่ละทีมทดสอบค่าก าลังอัดประลัยของคอนกรีต ตามล าดับของพ้ืนที่ที่ก าหนดในการ
 แข่งขันโดยท าการจับสลากเรียงล าดับการทดสอบค่าก าลังอัดประลัยของคอนกรีต ทีมที่ 1 ถึงทีม
 ที่ 15 (กรณีมีจ านวน 15 ทีม) เพ่ือทดสอบตัวอย่างก้อนคอนกรีตชุดที่ 1 เรียงตามล าดับ หลังจาก
 นั้นจะทดสอบตัวอย่างก้อนคอนกรีตชุดที่ 2 โดยเริ่มจากล าดับที่ 15 กลับมาจนถึงล าดับที่ 1 และ
 ทดสอบตัวอย่างก้อนคอนกรีตชุดที่ 3 จากล าดับที่ 1 เรียงล าดับกลับมาจนถึงล าดับที่ 15 เป็นต้น 

 10) วัสดุที่ใช้ในการหล่อตัวอย่างคอนกรีตวัสดุที่ใช้ในส่วนผสมคอนกรีตต้องประกอบด้วย 
 10.1) ส่วนผสมบังคับ (ผู้แข่งขันเตรียมมาเองยกเว้นปูนซีเมนต์) ได้แก่ 
  - ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค ประเภท GU 
  - มวลรวมละเอียด (ผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4) ที่ได้จากธรรมชาติ 
  - มวลรวมหยาบ (ผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 1 นิ้ว และค้างตะแกรงร่อนมาตรฐาน 
    เบอร์ 4) ที่ได้จากธรรมชาติ 
  - น้ าผสมคอนกรีต 
  10.2) ส่วนผสมเพ่ิม (จะมีหรือไม่ก็ได้) ที่อนุญาตให้ใช้ในส่วนผสมได้ (ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง) 

ได้แก่ สารปอซโซลาน เช่น ซิลิกาฟูม, เถ้าถ่านหิน, เถ้าตะกรันเตาถลุงเหล็ก, เถ้าแกลบ, ผงหินปูน 
(Limestone Powder), สารเคมีผสมเพ่ิม เช่น สารลดน้ า, สารเร่งการก่อตัว, สารหน่วงการก่อตัว, 
สารกักกระจายฟองอากาศและสารลดน้ าพิเศษ (Super plasticizer) 

11)  ปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตต้องประกอบด้วยส่วนประกอบบังคับครบทุกข้อ โดยก าหนดให้อัตรา
 ส่วนผสมบังคับอัตราส่วนระหว่าง ปูนซีเมนต์ ต่อ มวลรวมละเอียด (ทราย) ต่อ มวลรวมหยาบ (หิน) 
 ไม่น้อยกว่า 1 : 1.3 : 2 ตามล าดับ 
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หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการหล่อตัวอย่างให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
     ตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 

12)  การเตรียมวัสดุที่ใช้ในการหล่อตัวอย่างคอนกรีตสถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและ
 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค ประเภท GU ไว้ ณ สถานที่แข่งขัน
 เท่านั้นโดยก าหนดให้ทุกทีมจะต้องใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค ประเภท GU จากส่วนกลาง วัสดุอ่ืนๆ ที่
 ใช้ในการหล่อตัวอย่างคอนกรีตผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมมาเองและต้องส่งวัสดุให้คณะกรรมการ
 ตรวจสอบน้ าหนักตามที่แสดงในแบบฟอร์ม พร้อมบรรจุใส่ถุง คณะกรรมการจะมัดปากถุงและ
 เซ็นชื่อก ากับห้ามแกะถุงจนกว่าจะเริ่มการแข่งขัน 

13)  การทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump test) ผู้เข้าแข่งขันต้องมีค่าการยุบตัวของ
 คอนกรีตสดตามที่ก าหนด และต้องท าการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตด้วยตนเองให้
กรรมการ ได้ตรวจสอบก่อนการเก็บตัวอย่าง (การวัดค่าการยุบตัวของคอนกรีตสดให้วัดค่าการ
ยุบตัวที ่ จุดสูงสุดของคอนกรีต)  

   - การผสมครั้งแรกตามใบอัตราส่วนผสม ให้ผู้เข้าแข่งขันใส่ส่วนผสมที่ชั่งไว้ทั้งหมดแล้ว
ด าเนินการผสมให้คอนกรีตเป็นเนื้อเดียวกัน และให้ท าการทดสอบค่าการยุบตัวในครั้งแรก (โดยไม่
สามารถปรับอัตราส่วนผสม) ถ้าค่าการยุบตัวของคอนกรีตเป็นไปตามข้อก าหนดกรรมการจะอนุญาต
ให้เก็บตัวอย่างได้  

   - หากค่าการยุบตัวไม่ผ่านตามข้อก าหนดในครั้งแรก ผู้แข่งขันจะต้องท าการปรับอัตรา
ส่วนผสมหรือแก้ปัญหา โดยสามารถเพ่ิมอัตราส่วนผสมต่างๆ ได้ แต่จะต้อง เป็นไปตามสัดส่วนข้อ 
11) และตรวจสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง (หากยังไม่ ผ่านอีกถือว่าไม่ผ่านค่า
การยุบตัวและไม่ต้องท าการเก็บตัวอย่างลงแบบหล่อ)  

   - การทดสอบค่า Slump Flow โดยให้คว่ ากรวยทดสอบและไม่ต้องกระทุ้ง (Slump Flow 
Concrete Test BS EN 12350-8 : 2010) โดยจะต้องมีขนาดเส้นผ่านจุดศูนย์กลางเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
50 ซม. ในเวลาไม่เกิน 1 นาที 

14)  การเก็บตัวอย่าง ต้องท าการเก็บตัวอย่างคอนกรีตลงแบบหล่อ จ านวน 3 ตัวอย่าง โดยต้องเป็นไป
 ตามมาตรฐาน มทช.(ท) หรือ ASTM C-192 และ BS 1881 Part 108 โดยไม่เคาะข้างแบบหล่อ
 คอนกรีตหรือไมย่กก้อนตัวอย่างกระแทกพ้ืน โดยปริมาณคอนกรีตที่ผสมจะต้องเป็นดังนี้ 

   - คอนกรีตจะต้องมีปริมาณเพียงพอต่อการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตและการเก็บ
ตัวอย่างคอนกรีตลงแบบหล่อทั้งจ านวน 3 ตัวอย่าง กรณีท่ีปริมาณคอนกรีตไม่เพียงพอต่อการทดสอบ
และการเก็บก้อนตัวอย่างทั้งจ านวน 3 ตัวอย่างหรือไม่เต็มแบบหล่อ กรรมการไม่อนุญาตให้เก็บก้อน
ตัวอย่างคอนกรีตลงแบบหล่อ 

   - คอนกรีตที่เหลือจากการผสมต้องไม่เกิน 20% ของน้ าหนักรวมที่ใช้ผสมจริง  
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15)  การบ่มคอนกรีต อนุญาตให้ใช้วัสดุปิดผิวหน้าก้อนตัวอย่างคอนกรีตได้ แต่ไม่อนุญาตให้ห่อหรือเก็บ
 ในกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด การปิดผิวหน้าอาจท าได้โดยใช้พลาสติก แผ่นกระจกหรือวัสดุอ่ืน ๆ ปิด
 ผิวหน้าของก้อนตัวอย่างคอนกรีตได้  

16)  การถอดแบบหล่อก้อนตัวอย่างในวันที่สองของการแข่งขัน (ที่อายุของคอนกรีต 24 ชั่วโมง) โดยทีม
 ที่เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องถอดแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตต่อหน้าคณะกรรมการ  ก่อนเวลา 
 ที่ทดสอบอย่างน้อย 45 นาทีเพ่ือส่งก้อนตัวอย่างให้คณะกรรมการวัดขนาดและชั่งน้ าหนัก 

17)  การก าหนดค่าก าลังอัด โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ แต่ละทีมจะท าการหล่อก้อนตัวอย่าง  
 2 รอบ รอบเช้าและรอบบ่าย โดยที่จะมีค่าก าลังอัดท่ีแตกต่างกันตามที่จับสลากได้ ดังนี้ 

 

ข้อก าหนดการแข่งขัน 
ภาคเช้า (30 คะแนน) ภาคบ่าย (30 คะแนน) 

ค่าก าลังอัดประลัย (kg./cm.2) 
210, 240, 280, 300 และ 320 kg./cm.2 

ค่าก าลังอัดประลัย (kg./cm.2) 
350, 380, 400, 420 และ 450 kg./cm.2 

ค่าการยุบตัวที่ก าหนด  
 10 ± 4 ซม. (6 – 14 ซม.) 

ค่าการยุบตัวที่ก าหนด 10 ± 4 ซม. (6 – 14 ซม.) 
หรือ ค่า Slump flow จะต้องมีขนาดเส้นผ่าน 
จุดศูนย์กลางเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50 ซม. 

แบบหล่อรูปทรงกระบอก 
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. 

รูปทรงลูกบาศก์  
 ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 15 ซม. สูง 15 ซม. 

การก าหนดค่าก าลังอัดประลัยที่ก าหนดในการทดสอบ โดยจะท าการจับสลากค่าก าลังอัดประลัยของ
คอนกรีตตามที่ก าหนดตามตารางด้านบน ที่อายุของคอนกรีต 24 ชั่วโมง หลังจากการทดสอบภาคความรู้ในวัน
แรกของการแข่งขัน (หากทีมใดมิได้มาเข้ารับการทดสอบความรู้ คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์การแข่งขัน) โดยเมื่อ
ทราบค่าก าลังอัดที่ก าหนดทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายแล้ว ให้ผู้เข้าแข่งขันกรอกอัตราส่วนผสมคอนกรีตลงใน
แบบฟอร์มที่ก าหนด ในระหว่างการแข่งขัน ห้ามนักศึกษาใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากไม่ปฏิบัติตามหรือ
กรรมการตรวจพบขอตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั้นๆ ทันที 

18) หากมีข้อโต้แย้งหรือปัญหาประการใด ให้ถือค าตัดสินของคณะกรรมการตัดสินเป็นที่สุด    
  

    3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
 วันที่หนึ่ง 
 เวลา 10.00 น. – 13.00 น.  รายงานตัว ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันและจับสลากพ้ืนที่แข่งขัน 
 เวลา 13.00 น. – 14.00 น.  ประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันทักษะงานคอนกรีต 

หมายเหตุ คอนกรีตเหลือจากการผสมเกิน 20% ของน้ าหนักรวมคอนกรีตที่ใช้ผสมจริง  
             และถูกหักคะแนน จ านวน 5 คะแนน จากคะแนนรวม ของแต่ละรอบการแข่งขัน 
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 เวลา 14.00 น. – 15.00 น.  ทดสอบความรู้ทางด้านทักษะงานคอนกรีต (การออกแบบส่วนผสมของ
 คอนกรีต)  

 เวลา 15.00 น. – 15.30 น.  จับสลากค่าก าลังอัดที่ก าหนดและกรอกใบส่วนผสมส่งคณะกรรมการ 
 (รอบเช้าและรอบบ่าย)    

วันที่สอง 
 เวลา 08.00 น. – 08.45 น.  รายงานตัว 
 เวลา 08.45 น. – 09.00 น.  กรรมการตรวจให้คะแนนการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การแต่งกาย

 และทักษะปฏิบัติงานคอนกรีต (ภาคเช้า) 
 เวลา 09.00 น. – 09.30 น.  เตรียมวัสดุและส่งส่วนผสมให้กรรมการตรวจสอบน้ าหนัก 
 เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  หล่อตัวอย่างและส่งก้อนตัวอย่างเข้าห้องเก็บ 
    เวลา 12.00 น. – 12.30 น. กรรมการตรวจให้คะแนนการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การแต่งกาย

 และทักษะปฏิบัติงานคอนกรีต (รอบบ่าย) 
    เวลา 12.30 น. – 13.00 น. เตรียมวัสดุและส่งส่วนผสมให้กรรมการตรวจสอบน้ าหนัก 
 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. หล่อตัวอย่างและส่งก้อนตัวอย่างเข้าห้องเก็บ 
วันที่สาม  

เวลา 08.00 น. – 08.30 น.  รายงานตัว 
เวลา 08.30 น. – 09.30 น.  ผู้แข่งขันรับก้อนตัวอย่างถอดแบบและส่งตัวอย่างคอนกรีต (รอบเช้า) 

 เวลา 09.30 น. – 11.00 น.  ทดสอบก าลังอัด (รอบเช้า) 
 เวลา 12.00 น. – 13.00 น.  ผู้แข่งขันรับก้อนตัวอย่างถอดแบบและส่งตัวอย่างคอนกรีต (รอบเช้า) 
 เวลา 13.00 น. – 14.00 น.  ทดสอบก าลังอัด (รอบบ่าย)  
วันที่สี่  

เวลา 08.00 น. – 09.00 น.  รายงานตัว 
เวลา 09.00 น. – 10.00 น.  ประกาศผลรางวัล และพิธีปิด 

3.4 สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1) ชุดทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) ตามมาตรฐาน ASTM C143 ประกอบด้วย  

1.1) กรวยทดสอบ  จ านวน 1 อัน 
 1.2) เหล็กกระทุ้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว จ านวน 1 อัน  
 1.3) เกรียงเหล็ก  จ านวน 1 อัน 
 1.4) ช้อนตักตัวอย่างคอนกรีต จ านวน 1 อัน  

1.5) ตลับเมตรหรือบรรทัดเหล็ก จ านวน 1 อัน 
 1.6) ถาดหรือแผ่นเหล็ก (กรณี ใช้ Slump flow จะต้องมขีนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.60 เมตร) 
2) แบบหล่อก้อนตัวอย่างคอนกรีต 
 2.1) แบบหล่อรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ขนาด ± ไม่เกิน 0.5 ซม.    
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          (ตามมาตรฐาน ASTM C-192) จ านวนอย่างน้อย 3 ชุด 
 2.2) แบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์ ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 15 ซม. สูง 15 ซม. ขนาด ± ไม่เกิน 0.5 ซม.  
          (ตามมาตรฐาน BS 1881 Part 108) จ านวนอย่างน้อย 3 ชุด 
3) กระบะผสมคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ผสม 
4) มวลรวมละเอียด (ผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4) ที่ได้จากธรรมชาติ  
5) มวลรวมหยาบ (ค้างตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4) ที่ได้จากธรรมชาติ มีขนาดใหญ่สุด ไม่เกิน 1 นิ้ว, 

และสารผสมเพิ่มหรืออ่ืน ๆ  
  

    3.5  เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
  ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องน าก้อนคอนกรีตมาทดสอบก าลังอัดจ านวน 3 ตัวอย่างต่อทีม ทีมที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ จะพิจารณาจาก 
  1) คะแนนการเตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ 10 คะแนน (ตามแบบฟอร์ม) 
  2) การแต่งกายและทักษะปฏิบัติงานคอนกรีต 10 คะแนน (ตามแบบฟอร์ม) 
  3) คะแนนทดสอบความรู้ การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 20 คะแนน 
  4) ค่าก าลังอัดเฉลี่ยที่ทดสอบได้จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าก าลังอัดที่ก าหนด ค านวณจาก 
  ค่าก าลังอัดเฉลี่ย (ksc.)  =     ค่าก าลังอัด ก้อนที่ 1 + ค่าก าลังอัด ก้อนที่ 2 + ค่าก าลังอัด ก้อนที่ 3 
                                                                     3  
 ถ้าหากก้อนตัวอย่างคอนกรีตมีค่าก าลังอัดต่ ากว่าที่ก าหนด (ต่ ากว่าได้เพียง 1 ก้อน) โดยจะต้องมีค่า
ก าลังอัดไม่ต่ ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของค่าก าลังอัดที่ก าหนด หากค านวณแล้วได้ค่าก าลังอัดเฉลี่ยต่ ากว่าค่า
ก าลังอัดที่ก าหนด ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
  5) ค่าก าลังอัดต้องผ่านเกณฑ์ความสม่ าเสมอ โดยมีความแตกต่างของค่าก าลังอัดแต่ละก้อนไม่เกิน 
ร้อยละ 15 ของค่าก าลังอัดเฉลี่ย  
  6) ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย ต่ าที่สุด ค านวณจาก 
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ก้อนที่ 1 (ksc.)  =  ค่าก าลังอัดคอนกรีตก้อนที่ 1 – ค่าก าลังอัดที่ก าหนด 
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ก้อนที่ 2 (ksc.)  =  ค่าก าลังอัดคอนกรีตก้อนที่ 2 – ค่าก าลังอัดที่ก าหนด 
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ก้อนที่ 3 (ksc.)  =  ค่าก าลังอัดคอนกรีตก้อนที่ 3 – ค่าก าลังอัดที่ก าหนด  
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (ksc.)  = ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ฯ ก้อนที่ 1 + ก้อนที่ 2 + ก้อนที่ 3 
                                                                                  3  
ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (%) = ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย  x  100  
                                             ค่าก าลังอัดที่ก าหนด 



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง/สาขาช่างโยธา 
ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.     

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565-2567   
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 7) การค านวณเปอร์เซ็นต์ค่าความแม่นย าของค่าก าลังอัด ดังนี้ 
                            
    
 
 8) การคิดค่าระดับคะแนน 30 คะแนน (ภาคเช้าและภาคบ่าย) ได้จากสมการ 
 
                        ค่าระดับคะแนน  = เปอร์เซ็นต์ค่าความแม่นย าของค่าก าลังอัด x  30 
 

  
 

3.6  คณะกรรมการตัดสิน  
          1)  ระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการตัดสินไม่เกิน 7 คน โดยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิจารณา               
               ลงนามแต่งตั้ง 
          2)  ระดับภาค และระดับชาติ ให้มีคณะกรรมการตัดสินไม่เกิน 7 คน โดยมีบุคคลภายนอกอยู่ในพ้ืนที่        
               ไม่เกิน 2 คน และให้มีคณะกรรมการจัดท าเกณฑ์ร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย 1 คน  
          3)  กรณีมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมคณะกรรมการตัดสินให้ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพ                
               ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการตัดสินโดยอยู่ในดุลยพินิจของ 
               ประธานอาชีวศึกษาภาค ลงนามแต่งตั้ง 
3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน 

    1) ระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการด าเนินงาน โดยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิจารณาลงนามแต่งตั้ง 
    2) ระดับภาค ให้มีคณะกรรมการด าเนินงานโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารองค์การ 
       นักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค โดยประธานอาชีวศึกษาภาคพิจารณาลงนามแต่งตั้ง   
   3) ระดับชาติ ให้มีคณะกรรมการด าเนินงานไม่เกิน 15 คน โดยมีผู้แทนของแต่ละภาคๆละ 1 คน  
       และภาคที่เป็นเจ้าภาพพิจารณาคณะกรรมการ จ านวน 11 คน โดยเลขาธิการคณะกรรมการ 
       การอาชีวศึกษาพิจารณาลงนามแต่งตั้ง 

4.  การพิจารณาเหรียญรางวัลตามเกณฑ์มาตรฐาน  
     1) คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง 
     2) คะแนน ร้อยละ 70-79  ระดับเหรียญเงิน 
     3) คะแนน ร้อยละ 60-69   ระดับเหรียญทองแดง 
5. การจัดอันดับรางวัล   
     1)  ชนะเลิศ ได้คะแนนสูงสุด  
 2)  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  
 3)  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 

เปอร์เซ็นต์ค่าความแม่นย าของค่าก าลังอัด =  100 - ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย 

100 



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง/สาขาช่างโยธา 
ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.     

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ ปีการศึกษา 2565-2567   
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    4)  รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 
    5)  รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3 
    6)  รางวัลชมเชย          ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  4 และมีคะแนนอยู่ในระดับ 
                                  เหรียญทองแดงขึ้นไป 
6. รางวัลที่ได้รับ  
 1)  ชนะเลิศ       ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร (ระดับภาคและระดับชาติ) 
 2)  รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร 
 3)  รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร 
    4)  รองชนะเลิศอันดับ 3  ได้รับเกียรติบัตร  
    5)  รองชนะเลิศอันดับ 4  ได้รับเกียรติบัตร  
    6)  รางวัลชมเชย      ได้รับเกียรติบัตร  

 

หมายเหตุ   
1) โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้สถานศึกษา  ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  
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หมายเหตุ การวัดขนาด การอานคาน้ำหนักและการคำนวณกำลังอัด ใชทศนิยม 2 ตำแหนง (ตำแหนงท่ี 3 เกิน 0.5 ใหปดขึ้น ถาต่ำกวา 0.5 ใหปดทิ้ง) 

อัตราสวนผสมคอนกรตี  (ภาคเชา) 

การแขงขันทักษะงานคอนกรีต  

การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางกอสราง ทักษะงานคอนกรีต ประจำปการศึกษา 2565 

ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………………………………………………………….. 

กำลังอัดประลัยของคอนกรีตตัวอยางรูปทรงกระบอก (Cylinder) ที่อายุ 24 ชั่วโมง ………………… ksc. 

ปริมาตรเนื้อแทวัสด ุ คอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร น้ำหนักที่ใชผสมจริง กรรมการตรวจสอบ 

ปูนซีเมนต (kg.)    ผาน  ไมผาน 

ทราย (kg.)    ผาน  ไมผาน 

หิน (kg.)    ผาน  ไมผาน 

น้ำ (kg.)    ผาน  ไมผาน 

น้ำหนักรวมทั้งหมด (kg.)   
 

น้ำยาผสมเพ่ิมชนิด........   (cc.) 

………………………………   (gm.) 
   ผาน  ไมผาน 

สารผสมเพิ่มอ่ืนๆ ระบ ุ  (cc.) 

……………………………..   (gm.) 
   ผาน  ไมผาน 

อัตราสวนผสม (บังคับ) 
         ปูนซีเมนต  :        ทราย        :           หิน 

            1         : ………………………  : ……………………………….. 
 ผาน  ไมผาน 

ลงชื่อ ..............................................ผูสง 

(………………………………………) 

 

 Slump 6-14 cm. ……………………………..cm. …………….………………..cm. ……………………………..cm. 

กอนตัวอยางคอนกรีต กอนที่ 1 กอนที ่2 กอนที ่3 

ขนาด 

 วัดครั้งท่ี 1 วัดครั้งท่ี 2 วัดครั้งท่ี 1 วัดครั้งท่ี 2 วัดครั้งท่ี 1 วัดครั้งท่ี 2 

เสนผานศูนยกลาง (cm.)       

ความสูง (cm.)       

น้ำหนักกอนตัวอยาง (kg.)    

คากำลังอัด (kN)    

คากำลังอัด (kg/cm.²)    

คากำลังอัดเฉลี่ย (kg/cm.²)  
     

       

  ลงชื่อ ..........................................กรรมการตรวจสอบสวนผสม        ลงชื่อ ..........................................กรรมการตรวจสอบคายุบตัว                 

             (…………….……….……………..)                                             (……………….…………………..) 

วัดครั้งที่ 
ดานที่ 

คอนกรีตเหลือจากการผสม    =  …………………………………………… kg. 

คิดเปนรอยละ    =  …………………………………………… 
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หมายเหตุ การวัดขนาด การอานคาน้ำหนักและการคำนวณกำลังอัด ใชทศนิยม 2 ตำแหนง (ตำแหนงท่ี 3 เกิน 0.5 ใหปดขึ้น ถาต่ำกวา 0.5 ใหปดท้ิง) 

อัตราสวนผสมคอนกรตี  (ภาคบาย) 

การแขงขันทักษะงานคอนกรีต 

การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางกอสราง ทักษะงานคอนกรีต ประจำปการศึกษา 2565 
ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………………………………………………………….. 

กำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่อายุ 24 ชั่วโมง สำหรับกอนตวัอยางรูปทรงลูกบาศก (Cube) …………………ksc. 

ปริมาตรเนื้อแทวัสดุ คอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร 
น้ำหนัก/ปริมาตร  

ที่ใชผสมจริง 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

ปูนซีเมนต  (kg.)   
  ผาน 

  ไมผาน 

ทราย (kg.)   
  ผาน 

  ไมผาน 

หิน (kg.)   
  ผาน 

  ไมผาน 

น้ำ (kg.)   
  ผาน 

  ไมผาน 

น้ำหนักรวมทั้งหมด (kg.)   
 

น้ำยาผสมเพ่ิมชนิด........   (cc.) 

………………………………   (gm.) 
  

  ผาน 

  ไมผาน 

สารผสมเพิ่มอ่ืนๆ ระบ ุ  (cc.) 

……………………………..   (gm.) 
  

  ผาน 

  ไมผาน 

อัตราสวนผสม (บังคับ) 
         ปูนซีเมนต  :        ทราย        :           หิน 

            1         : ………………………  : ……………………………….. 

  ผาน 

  ไมผาน 

ลงชื่อ ..............................................ผูสง 

(………………………………………) 
 

คา Slum (cm.) 6-14 cm. ……………………………..cm. …………….………………..cm. ……………………………..cm. 

กอนตัวอยางคอนกรีต กอนที่ 1 กอนที ่2 กอนที ่3 

ขนาด 

 วัดครั้งท่ี 1 วัดครั้งท่ี 2 วัดครั้งท่ี 1 วัดครั้งท่ี 2 วัดครั้งท่ี 1 วัดครั้งท่ี 2 

ดานที่ 1 (cm.)       

ดานที่ 2 (cm.)       

น้ำหนักกอนตัวอยาง (kg.)    

คากำลังอัด (kN)    

คากำลังอัด (kg/cm.²)    

คากำลังอัดเฉลี่ย (kg/cm.²)  

    ลงชื่อ ..........................................กรรมการตรวจสอบสวนผสม      ลงชื่อ ..........................................กรรมการตรวจสอบคายุบตัว                 

           (…………….……….……………..)                                              (……………….…………………..) 

วัดครั้งที ่ดานที ่

คอนกรีตเหลือจากการผสม    =  …………………………………………… kg. 

คิดเปนรอยละ    =  …………………………………………… 
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การคำนวณออกแบบสวนผสมคอนกรีต (Mixed Design) ตามมาตรฐาน ACI การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางกอสราง/สาขาวิชาชางโยธา ทักษะงานคอนกรีต ประจำปการศกึษา 2565-2567 

แบบฟอรมการคำนวณการออกแบบสวนผสมคอนกรีต (Mixed Design) ตามมาตรฐาน ACI 

การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางกอสราง/สาขาวิชาชางโยธา ทักษะงานคอนกรีต ประจำปการศึกษา 2565 

ชื่อ - สกุล นักศึกษา ....................................................................................ชื่อสถานศึกษา……………....……………………………………………………………… 

รายละเอียด  ขอมูลประกอบการคำนวณ 
สำหรับ 

คณะกรรมการ 

ลักษณะงานที่ใชคอนกรีต   

คอนกรีตรับสภาวะเปดเผยรุนแรง (ใช / ไมใช)   

กำลังอัดประลัยเฉลี่ยคอนกรีตทรงกระบอกที่ 28 วัน   

ความถวงจำเพาะของซีเมนตที่ใช   

วัสดุผสมหยาบ 

  ขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ 

  ความถวงจำเพาะ 

  คาการดูดซึม  

  หนวยน้ำหนักแหงและอัดแนน 

  ปริมาณความชื้นทั้งหมด  

 

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

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

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

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

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

 

 

วัสดุผสมละเอยีด 

   โมดูลัสความละเอียด 

 ความถวงจำเพาะ  

 คาการดูดซึม  

 หนวยน้ำหนักแหงและอัดแนน 

  ปริมาณความชื้นทั้งหมด  

 

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

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

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

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

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

 

 

  

คะแนน 
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การคำนวณออกแบบสวนผสมคอนกรีต (Mixed Design) ตามมาตรฐาน ACI การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางกอสราง/สาขาวิชาชางโยธา ทักษะงานคอนกรีต ประจำปการศกึษา 2565-2567 

วิธีการคำนวณ  

รายการ  วิธีการคำนวณ/ที่มา  ปริมาณ  หนวย 
สำหรับ 

คณะกรรมการ 

1.เลือกคายุบตัวที่เหมาะสมกับประเภทของงาน     

2.เลือกขนาดโตสุดของวัสดุผสม     

3.ปริมาณน้ำที่เหมาะสมและปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึ้น 

     - ใชสารกักกระจายฟองอากาศ (ใช / ไมใช) 

      - ปริมาณน้ำที่ตองใช 

 - ปริมาณฟองอากาศโดยปริมาตร 

 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

…………………….

…………………….

…………………….. 

 

……………….

……………….

………………. 

 

 

4. เลือกอัตราสวนระหวางน้ำตอซีเมนต  w/c  

 

 

 

 

 

   

5. คำนวณปริมาณซีเมนตที่ตองใช  

 

 

 

   

6. คำนวณปริมาตรวัสดุผสมหยาบ 

    - ปริมาตรวัสดุผสมหยาบ (แหงและอัดแนน) 

    - น้ำหนักของวัสดุผสมหยาบที่ใช 

 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

…………………….

……………………. 

 

……………….

…….………… 
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การคำนวณออกแบบสวนผสมคอนกรีต (Mixed Design) ตามมาตรฐาน ACI การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางกอสราง/สาขาวิชาชางโยธา ทักษะงานคอนกรีต ประจำปการศกึษา 2565-2567 

รายการ  วิธีการคำนวณ/ที่มา  ปริมาณ  หนวย 
สำหรับ 

คณะกรรมการ 

7. ประมาณปริมาณวัสดุผสมละเอียด 

        7.1 ปริมาตรน้ำ (Vwater) 

    

 7.2 ปริมาตรปูนซีเมนต  (Vcement) 
 

 

   

 7.3 ปริมาตรวัสดุผสมหยาบ (Vrock) 
 

 

   

 7.4 ปริมาตรของฟองอากาศ (Vair) 
 

 

   

 7.5 ปริมาตรสวนผสมทั้งหมดยกเวนทราย 
 

 

   

 7.6 ปริมาตรของทรายที่ตองใช 
 

 

   

 7.7 น้ำหนักทรายแหง 
 

 

   

ปรับสวนผสมเนื่องจากความชื้นของวัสดุผสม     

       น้ำหนักวัสดุผสมหยาบ (เปยก)     

       น้ำหนักวัสดุผสมละเอียด (เปยก)     

       น้ำที่ผิวของวัสดุผสมหยาบ       

       น้ำที่ผิวของวัสดุผสมละเอียด       

       ปริมาณน้ำที่ตองใชจริง 
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การคำนวณออกแบบสวนผสมคอนกรีต (Mixed Design) ตามมาตรฐาน ACI การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางกอสราง/สาขาวิชาชางโยธา ทักษะงานคอนกรีต ประจำปการศกึษา 2565-2567 

รายการ  วิธีการคำนวณ/ที่มา  ปริมาณ  หนวย 
สำหรับ 

คณะกรรมการ 

สรุป คอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร  จะตองใชวัสดุดังนี้     

1) น้ำ     

2) ปูนซีเมนต     

3) วัสดุผสมหยาบ     

4) วัสดุผสมละเอียด     

 หนวยน้ำหนักทั้งหมด     

   อัตราสวนระหวางน้ำตอซีเมนต  w/c     

   อัตราสวนผสม ปูนซีเมนต : ทราย : หิน 
 

...................... : ……………………… : ……………….. 

 

คำชี้แจงการกรอกขอมูลลงตาราง  ใหผูเขาแขงขันปฏิบัติดังนี ้
  ขอมูลประกอบการคำนวณ  ใหผูเขาแขงขันกรอกขอมูลที่ไดจากโจทยที่กำหนดแลวนำมากรอกลงในตารางพรอมหนวยใหครบถวน 

  วิธีการคำนวณ/ที่มา    ใหผูเขาแขงขันแสดงสูตรหรือวิธีการคำนวณ หรืออางอิงตารางหรือตัวเลขที่ไดจากตารางที่กำหนด เชน เปดจากตารางที่ 1 

  ปริมาณ   ใหผูเขาแขงขันใสตัวเลขที่ไดจากการคำนวณหรือที่มา     

  หนวย   ใหผูเขาแขงขันกรอกหนวยใหถูกตอง 

การคำนวณ 
   - การเลือกอัตราสวนระหวางน้ำตอซีเมนตจากตาราง ใหใชการคำนวณคากำลังอัดโดยวิธี Interpolation 

   - ใหผูเขาแขงขันเขียนตัวเลขและตัวหนังสือ ใหชัดเจน เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการตรวจใหคะแนน  

 - ใชทศนิยม 3 ตำแหนง (ตำแหนงท่ี 4 เกิน 0.5 ใหปดขึ้น ถาต่ำกวา 0.5 ใหปดทิ้ง) 
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ตารางประกอบการคำนวณการออกแบบสวนผสมคอนกรตี (Mixed Design) 

 ตามมาตรฐาน ACI การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางกอสราง/โยธา ทักษะงานคอนกรตี ประจำปการศึกษา 2565 

 

 

 

ตารางประกอบการคำนวณ 

การออกแบบสวนผสมคอนกรีต (Mixed Design) ตามมาตรฐาน ACI 

การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางกอสราง/สาขาวิชาชางโยธา  

ทักษะงานคอนกรีต  

ประจำปการศึกษา 2565 - 2567 
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ตารางประกอบการคำนวณการออกแบบสวนผสมคอนกรตี (Mixed Design) 

 ตามมาตรฐาน ACI การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางกอสราง/โยธา ทักษะงานคอนกรตี ประจำปการศึกษา 2565 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนน้ำตอปนูซีเมนตและกำลังอัดของคอนกรีตรูปทรงกระบอก

มาตรฐานท่ีใชปนูซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1

กำลังอัดท่ีอายุ 28 วัน 

(กิโลกรัมตอตารางเซ็นติเมตร) 

อัตราสวนน้ำตอปนูซีเมนตโดยน้ำหนักสำหรับผสมคอนกรีต 1 ม3.  

คอนกรีตไมมีสารกักกระจาย

ฟองอากาศ 

คอนกรีตมีสารกักกระจาย

ฟองอากาศ 

450 0.38 - 

400 0.43 - 

350 0.48 0.40 

300 0.55 0.46 

250 0.62 0.53 

200 0.70 0.61 

150 0.80 0.71 

  

ตารางที่ 2  คายุบตัวของคอนกรีตสดสำหรับงานกอสรางประเภทตางๆ  

ประเภทของงาน/ลักษณะงานตางๆ 
คาความยุบตัว 

คาสูงสุด คาต่ำสุด 

สำหรับงานกอสรางฐานรากและกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 2 

สำหรับงานกอสรางฐานรากคอนกรีตไมเสริมเหล็ก และงานกอสรางใตน้ำ 8 2 

สำหรับงานกอสรางพ้ืน คาน และผนังอาคารคอนกรีต 10 2 

สำหรับงานกอสรางเสาอาคารคอนกรีต 10 2 

สำหรับงานกอสรางพ้ืนถนนคอนกรีต 8 2 

สำหรับงานกอสรางคอนกรีตขนาดใหญ (คอนกรีตหลา) 5 2 
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ตารางประกอบการคำนวณการออกแบบสวนผสมคอนกรตี (Mixed Design) 

 ตามมาตรฐาน ACI การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางกอสราง/โยธา ทักษะงานคอนกรตี ประจำปการศึกษา 2565 

 ตารางที่  3  ขนาดโตสุดของวัสดุผสมสำหรับงานกอสรางประเภทตางๆ 

ขนาดความ

หนา

โครงสราง

(ซม.) 

ขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ 

คาน ผนัง 

เสา คสล. 

ผนังคอนกรีต 

ไมเสริมเหล็ก 

พื้นถนน คสล. 

รับน้ำหนักมาก 

พื้นคอนกรีตรับ

น้ำหนักมาก 

In. mm. In. mm. In. mm. In. mm. 

5 -150. ½ -3/4 12.5-20 3/4 20 ¾-1 20-25 ¾-1 1/2 20-40 

15.0 - 30.0 3/4 -11/2 20-40 11/2 40 1 1/2 40 1 ½-3 40-75 

30.0 - 75.0 1½ -3 40-75 3 75 1 ½-3 40-75 3 75 

มากกวา75.0 1½ -3 40-75 6 150 1 ½-3 40-75 3-6 75-150 
 

ตารางที่ 4 ปริมาณน้ำและฟองอากาศสำหรับคายุบตัวและขนาดใหญสุดของมวลรวมหยาบ 

สำหรับคอนกรีตสด จำนวน 1 ลบ.ม. 

 

คายุบตัว

(ซม.) 

ปริมาณน้ำ (ลิตร) สำหรับการผสมคอนกรีตสด จำนวน 1 ลบ.ม. 

ขนาดใหญสุดของหินยอยหรือกรวด 
3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/2” 2” 3” 

(10 มม.) (12.5 มม.) (20 มม.) (25 มม.) (40 มม.) (50 มม.) (75 มม.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ก. คอนกรีตสดไมมีการใชสารกักกระจายฟองอากาศ 

3 - 5 205 200 185 180 160 155 145 

8 - 10 225 215 200 195 175 170 160 

15 - 18 240 230 210 205 185 180 170 
ปริมาณฟองอากาศ 

(%) โดยปริมาณ 
3 2.5 2 1.5 1 0.5 0.3 

ข. คอนกรีตสดมีการใชสารกักกระจายฟองอากาศ 

3 - 5 180 175 165 160 145 140 135 

8 - 10 200 190 180 175 160 155 150 

15 - 18 215 205 190 185 170 165 160 
ปริมาณฟองอากาศ

(%) โดยปริมาณ 
8 7 6 5 4.5 4 3.5 

ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตรสำหรับคอนกรีตตามสภาวะตางๆ 

ไมรุนแรง 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 

ปานกลาง 6.0 5.5 5.0 4.5 4.5 4.0 3.5 

รุนแรง 7.5 7.0 6.0 6.0 5.5 5.0 4.5 
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ตารางประกอบการคำนวณการออกแบบสวนผสมคอนกรตี (Mixed Design) 

 ตามมาตรฐาน ACI การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางกอสราง/โยธา ทักษะงานคอนกรตี ประจำปการศึกษา 2565 

ตารางที่ 4 อัตราสวนปริมาตรของมวลรวมหยาบตอปริมาตรของคอนกรีต 

ขนาดใหญสุดของ

มวลรวมหยาบ 

(มม.) 

ปริมาตรของมวลรวมหยาบในสภาพแหงและกระทุงแนน 

สำหรับทรายท่ีมีคาโมดูลัสความละเอียดตางกัน 

F.M.  =  2.40 F.M.  =  2.60 F.M. = 2.80 F.M. = 3.00 

10 0.50 0.48 0.46 0.44 

12.5 0.59 0.57 0.55 0.53 

20 0.66 0.64 0.62 0.60 

25 0.71 0.69 0.67 0.65 

40 0.75 0.73 0.71 0.69 

50 0.78 0.76 0.74 0.72 

75 0.82 0.80 0.78 0.76 

150 0.87 0.85 0.83 0.81 

 

 

 



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

  กรรมการประเมินคนที่ 1                    กรรมการประเมินคนที่ 2              กรรมการประเมินคนท่ี 3 

แบบฟอรมการใหคะแนนการแขงขันทักษะงานคอนกรีต  ภาคเชา  ภาคบาย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางกอสราง ทักษะงานคอนกรีต ประจำปการศึกษา 2565-67 

ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………………………………………………………….. 

การเตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ (5 คะแนน) 

ที ่ รายการ การประเมิน หมายเหตุ 

1 กรวยทดสอบ  จำนวน 1 อัน  มี            ไมมี  

2 เหล็กกระทุง  

- ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5/8 นิ้ว จำนวน 1 อัน 

- ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว 

 

 มี            ไมมี 

 

3 เกรียงเหล็ก  จำนวน 1 อัน  มี            ไมมี  

4 ชอนตักตัวอยางคอนกรีต จำนวน 1 อัน  มี            ไมมี  

5 ตลับเมตรหรือบรรทัดเหล็ก จำนวน 1 อัน  มี            ไมมี  

6 ถาดหรือแผนเหล็ก (กรณี ใช Slump flow 

จะตองมีขนาดไมนอยกวา 0.60 x 0.60 เมตร) 
 มี            ไมมี 

 

7 แบบหลอรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 

15 ซม. สูง 30 ซม. ขนาด ± ไมเกิน 0.5 ซม. (ตาม

มาตรฐาน ASTM C-192) จำนวนอยางนอย 3 ชุด 

(ภาคเชา) 

 มี            ไมมี 

 

8 แบบหลอรูปทรงลูกบาศก ขนาดกวาง 15 ซม. ยาว 

15 ซม. สูง 15 ซม. ขนาด ± ไมเกิน 0.5 ซม. (ตาม

มาตรฐาน BS 1881 Part 108) จำนวนอยางนอย 3 

ชุด (ภาคบาย) 

 มี            ไมมี 

 

9 กระบะผสมคอนกรีต พรอมอุปกรณผสม  มี            ไมมี  

10 มวลรวมละเอียด (ผานตะแกรงรอนมาตรฐาน

เบอร 4) ที่ไดจากธรรมชาติ 
 มี            ไมมี 

 

11 มวลรวมหยาบ (คางตะแกรงรอนมาตรฐานเบอร 

4) ที่ไดจากธรรมชาติ มีขนาดใหญสุด ไมเกิน 1 

นิ้ว, และสารผสมเพ่ิมหรืออื่น ๆ 

 มี            ไมมี 

 

เกณฑการประเมิน 

 มีครบและถูกตองทั้ง 10    รายการ คะแนน  5 คะแนน 

 มีครบและถูกตองทั้ง 8 - 9 รายการ คะแนน 4 คะแนน 

 มีครบและถูกตองทั้ง 6 - 7 รายการ คะแนน 3 คะแนน 

 มีครบและถูกตองทั้ง 4 – 5 รายการ คะแนน  2 คะแนน 

 มีครบและถูกตอง นอยกวา 3 รายการ คะแนน 1 คะแนน 

  

 

คะแนน 

 



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

  กรรมการประเมินคนที่ 1                    กรรมการประเมินคนที่ 2              กรรมการประเมินคนท่ี 3 

 

แบบฟอรมการใหคะแนนการแขงขันทักษะงานคอนกรีต  ภาคเชา  ภาคบาย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางกอสราง ทักษะงานคอนกรีต ประจำปการศึกษา 2565-67 

ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………………………………………………………….. 

          การแตงกาย 

ที ่ รายการ การประเมิน หมายเหตุ 

1 แตงกายสุภาพสะอาด  

(ชุดวิทยาลัยกำหนดหรือตามคณะกรรมการกำหนด) 
 มี            ไมมี 

 

2 ทรงผมสุภาพ   มี            ไมมี  

3 บุคลิกภาพ  มี            ไมมี  

 

         ทักษะปฏิบัติงานคอนกรีต  

ที ่ รายการ การประเมิน หมายเหตุ 

4 ใชเครื่องมือและอุปกรณถูกตอง  มี            ไมมี  

5 ปฏิบัติการผสมคอนกรีตถูกตอง  มี            ไมมี  

6 ปฏิบัติการทดสอบคาการยุบตัวของคอนกรีต

ถูกตอง 
 มี            ไมมี 

 

7 ปฏิบัติการเก็บตัวอยางกอนคอนกรีตถูกตอง  มี            ไมมี  

8 การเก็บและทำความสะอาดพื้นที่แขงขัน   มี            ไมมี  

9 การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ  มี            ไมมี  

10 การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ  มี            ไมมี  

 

 เกณฑการประเมิน 

 มีครบและปฏิบัติไดครบถูกตองครบถวนทั้ง 10    รายการ คะแนน  5 คะแนน 

 มีครบและปฏิบัติไดครบถูกตองครบถวนทั้ง 8 - 9 รายการ คะแนน 4 คะแนน 

 มีครบและปฏิบัติไดครบถูกตองครบถวนทั้ง 6 - 7 รายการ คะแนน 3 คะแนน 

 มีครบและปฏิบัติไดครบถูกตองครบถวนทั้ง 6 - 7 รายการ คะแนน 3 คะแนน 

 มีครบและปฏิบัติไดครบถูกตองครบถวนทั้ง 4 – 5 รายการ คะแนน  2 คะแนน 

 มีครบและปฏิบัติไดครบถูกตองครบถวน นอยกวา 3 รายการ คะแนน 1 คะแนน 

 

คะแนน 
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