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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์
โดยสารขนาดใหญ่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสาร
ขนาดใหญ่ หมายถึง ผู้ปรับ ประกอบ ติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศรถยนต์
โดยสารที่ใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องต้นกําลัง เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทําความเย็นขนาดไม่เกิน
๔๔ กิโลวัตต์ (๑๕๐,๐๐๐ BTU/hr) หรือมีเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนชุดเครื่องปรับอากาศที่มีกําลัง
ไม่เกิน ๒๖.๑ กิโลวัตต์ (๓๕ แรงม้า) โดยปฏิบัติงานตรวจดูรูปแบบแผงวงจร ทางเดินสายไฟฟ้า
หรื อ ส่ ว นต่ า ง ๆ เพื่ อ ดู ค วามถู ก ต้ อ ง วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ บกพร่ อ งของอุ ป กรณ์ ท างไฟฟ้ า ทางกลและ
อิเล็กทรอนิกส์ ถอดซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชํารุด ถ้าจําเป็น
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ
รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ มี ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานระดับพื้นฐาน
ปรับ ประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ขนาดไม่เกิน
๔๔ กิ โ ลวั ต ต์ การตั ด สิ น ใจปานกลาง มี หั ว หน้ า งานช่ ว ยแนะนํ า หรื อ ตั ด สิ น ใจหรื อ คอยตรวจสอบ
ในเรื่องสําคัญเมื่อจําเป็น โดยมีความรู้ความสามารถ เรื่องความปลอดภัยและการรักษาสภาวะแวดล้อม
ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางไฟฟ้าและทางกล พื้นฐาน ระบบการทําความเย็น ชนิดและคุณสมบัติ
ของสารทําความเย็น น้ํามันหล่อลื่น คอมเพรสเซอร์ การทําสุญญากาศ การเติมถ่ายสารทําความเย็น
การติดตั้งและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ระบบการทําความเย็นและงานท่อ การเชื่อมประสานท่อทองแดงกับท่อทองแดง
ท่อทองแดงกับท่อเหล็ก ท่อเหล็กกับท่อเหล็ก การติดตั้ง ยึดและเดินท่อสารทําความเย็น การปรับตั้ง
ความตึงสายพาน ได้ถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน การตรงต่อเวลา
การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย์ และประหยัด
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานระดับสูง
ปรับ ประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ขนาดไม่เกิน
๔๔ กิโลวัตต์ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้ดี การตัดสินใจสูง ต้องการคําแนะนําบ้าง คุณภาพงานสูง
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โดยมีความรู้และความสามารถ ในเรื่องกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
กฎข้ อ บั ง คั บ ของกรมการขนส่ ง ทางบกเกี่ ย วกั บ มิ ติ ข องยานพาหนะ อั น ตรายจากการเชื่ อ มโลหะ
การทํางานเกี่ยวกับของที่มีน้ําหนัก เช่น การเคลื่อนย้าย หรือการใช้อุปกรณ์ช่วยยก ระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อ่านสัญลักษณ์และแบบวงจรไฟฟ้าได้ ตรวจหาสาเหตุ ข้อขัดข้อง วิเคราะห์ วินิจฉัย
และการแก้ไขเครื่องปรับอากาศจนสามารถให้เครื่องใช้งานได้ ปรับแต่งวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม
ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ ใช้เครื่องตรวจรอยรั่วแบบแก๊ส และแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เครื่องวิเคราะห์
แบตเตอรี่ บํารุงรักษา ถอดเปลี่ยนและประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์โดยละเอียด ล้างระบบ
สารทําความเย็น ตรวจสอบและเติมน้ํามันหล่อลื่น กักเก็บและฟื้นฟูสารทําความเย็น ชนิด R - ๒๒
R - ๑๓๔a R - ๔๐๔a ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เมกเกอร์โอห์ม วัตต์มิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่
ใช้เครื่องมือวัดทางกล เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ใช้เครื่องวัดความถ่วงจําเพาะ ตัด ดัด
และเชื่ อ มประสานท่ อ ต่ า ง ๆ ในระบบเครื่ อ งปรั บ อากาศให้ ถู ก ต้ อ งตามแบบ ตรวจหารอยรั่ ว
ทําสุญญากาศ บรรจุและถ่ายสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
การตรงต่อเวลา การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย์ และประหยัด
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานระดับสูง
สามารถวินิจฉัยงานปรับ ประกอบ ติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสาร
ขนาดใหญ่ ขนาดไม่เกิน ๔๔ กิโลวัตต์ ตัดสินใจแก้ปัญหา ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงาน
ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ มีความรู้และความสามารถในเรื่องการวางแผน
และฝึ ก อบรมด้ า นความปลอดภั ย ของสถานประกอบการ การเขี ย นแบบและออกแบบวงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง กําหนดชนิด ประเภท และขนาดของสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการทํางานของระบบควบคุม
เครื่ องปรับอากาศรถยนต์ ขนาดใหญ่ หลักการทํ างานของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง เครื่ องกํ าเนิ ดไฟฟ้ า
กระแสตรง วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบมีแปรงถ่านและแบบไม่มีแปรงถ่าน คํานวณหาพื้นที่ ปริมาตร น้ําหนัก ความยาวเส้นรอบวง
ค่าจํานวนเต็ม เศษส่วน เปอร์เซ็นต์ ระบบเอสไอ ระบบเมตริก และระบบอังกฤษ การแปลงหน่วย
ความร้อน อุณหภูมิ การถ่ายเทความร้อน ความชื้น ความเร็วลม ความเร็วรอบ กําลังและประสิทธิภาพ
ของเครื่ องยนต์แ ละเครื่อ งปรั บอากาศ การอ่ านแบบ การออกแบบและการเขียนแบบ การติ ดตั้ ง
การประมาณราคาสําหรับระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่ การใช้เครื่องมือกลและเครื่องวัดทางไฟฟ้า
การเลื อ กเทอร์ โ มสแตติ ก เอ็ ก แพนชั่ น วาล์ ว หรื อ เปลี่ ย นขนาดและความยาวของแคปปิ ล ลารี่ ทิ้ ว ป์
จากตารางมาตรฐานที่กําหนด การหุ้มและบุฉนวนท่อเย็น ท่อส่งลมเย็น การป้องกันมิให้ความชื้นก่อตัวขึ้น
และกลั่นตัวเป็นหยดน้ํา การอุดรอยต่อตามผนังและตามที่แขวนหรือยึดท่อ การเดินท่อเพื่อลดการ
สั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ การวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจาก
เอ็ ก ซ์ แ พนชั่ น วาล์ ว และแคปปิ ล ลารี ทิ้ ว ป์ วิ ธี ก ารปรั บ และการตั้ ง ความแตกต่ า งของช่ ว งการทํ า งาน
ของอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ความดั น การหล่ อ ลื่ น อุ ป กรณ์ ใ นระบบเครื่ อ งปรั บ อากาศรถยนต์ ข นาดใหญ่
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ชนิดและคุณสมบัติของน้ํามันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ ผลกระทบของสารเจือปนในสารทําความเย็นและ
น้ํามันหล่อลื่น น้ํา น้ํามัน ความชื้นและแก๊สที่ไม่สามารถควบแน่น องค์ประกอบที่มีผลต่อสมรรถนะ
การระบายความร้ อ นของคอนเดนเซอร์ อั ต ราการไหลของลม พื้ น ที่ ข องผิ ว ถ่ า ยเทความร้ อ น
แท่นรองรับคอมเพรสเซอร์และเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง สายพานส่งกําลัง พูลเล่ย์ การปรับความตึง
สายพานและการหล่อลื่นคลัตช์ มาตรฐานเพลาเรียวและลิ่มพัดลมดูดอากาศ ลิ้นช่องรับแผ่นกรองอากาศ
ท่อระบายน้ําทิ้ง ตลอดจนการมีทัศนคติที่ดีในการการปฏิบัติงาน การตรงต่อเวลา การรักษาวินัย
มีความซื่อสัตย์ และประหยัด
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์
โดยสารขนาดใหญ่ ให้เป็น ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) ความปลอดภัยและการรักษาสภาวะแวดล้อม
(๑.๑) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานอย่างถูกต้อง
(๑.๒) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
(๑.๓) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เครื่องจักร
(๑.๔) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีและสารทําความเย็น
(๑.๕) การป้องกันอัคคีภัย
(๑.๖) การปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูด
ไฟไหม้ สารเคมีและสารทําความเย็น
(๑.๗) การใช้สารทําความเย็นที่ไม่เป็นภัยต่อธรรมชาติและ
สภาวะแวดล้อม
(๑.๘) การปฏิบัติต่อสารทําความเย็น น้ํามันหล่อลื่นและ
สารเคมีที่หมดอายุใช้งาน
(๒) ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(๒.๑) วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานอย่างง่าย
(๒.๒) วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่
(๒.๓) ประเภทและคุณสมบัติของตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
(๒.๔) หน่วยวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า เช่น โวลต์ โอห์ม แอมแปร์
วัตต์ เป็นต้น
(๒.๕) ประเภทและคุณสมบัติของแบตเตอรี่

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๓) เครื่องมือวัด เครื่องมือทางไฟฟ้าและทางกล
(๓.๑) เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
(๓.๑.๑) มัลติมิเตอร์
(๓.๑.๒) โอห์มมิเตอร์
(๓.๑.๓) โวลต์มิเตอร์
(๓.๑.๔) แอมป์มิเตอร์
(๓.๑.๕) แคล้มป์มิเตอร์
(๓.๒) เครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือวัดพื้นฐาน
(๓.๒.๑) เครื่ อ งตรวจรอยรั่ ว แบบแก๊ ส และแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(๓.๒.๒) ชุดเกจวัดความดันสารทําความเย็นชนิดต่าง ๆ
(๓.๒.๓) เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
(๓.๒.๔) เครื่องวัดความถ่วงจําเพาะ
(๓.๒.๕) เครื่องมือวัดความตึงสายพาน
(๓.๓) เครื่ อ งมื อ ทางกล เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานสํ า หรั บ งาน
เครื่องปรับอากาศ
(๓.๓.๑) เครื่องมือตัดท่อแบบต่าง ๆ
(๓.๓.๒) เครื่องมือดัดท่อ
(๓.๓.๓) เครื่องมือบานแฟร์
(๓.๓.๔) เครื่องมือขยายท่อ
(๓.๓.๕) ชุดเชื่อมแก๊ส
(๓.๓.๖) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
(๓.๓.๗) เครื่องทําสุญญากาศ
(๔) ระบบการทําความเย็น
(๔.๑) ความร้อน อุณหภูมิ การถ่ายเทความร้อน
(๔.๒) หน่วยวัดระบบเอสไอ (SI) เมตริกและระบบอังกฤษ
(๔.๓) คณิตศาสตร์ช่าง เช่น การบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น
(๔.๔) พื้ น ฐานของโครงสร้ า งและหลั ก การทํ า งานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
(๔.๔.๑) คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
(๔.๔.๒) คอนเดนเซอร์ (Condenser)
(๔.๔.๓) ฟิลเตอร์-ไดร์เออร์ (Filter Drier)

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

(๔.๔.๔)
(๔.๔.๕)
(๔.๔.๖)
(๔.๔.๗)
(๔.๔.๘)
(๔.๔.๙)
(๔.๔.๑๐)

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตาแมว (Sight Glass)
ท่อแคปปิลลารี่ทิ้วป์ (Capillary Tube)
เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว (Expansion Valve)
อีวาโปเรเตอร์ (Evaporator)
ท่อทางเดินสารทําความเย็น
ท่อยางและข้ออ่อน
สวิตช์ควบคุมการทํางานของมอเตอร์พัดลม

(Fan Motor Control Switch)
(๔.๔.๑๑) สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat)
(๔.๔.๑๒) สวิตช์ควบคุมแรงดัน (Pressure Switch)
(๔.๔.๑๓) มอเตอร์กระแสตรง โบลเวอร์และพัดลม
(DC Motor Blower and Fan)

(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

(๔.๔.๑๔) คลัตช์ (Clutch)
(๔.๔.๑๕) แบตเตอรี่
(๔.๔.๑๖) อัลเตอร์เนเตอร์ (Alternator)
(๔.๔.๑๗) รีเลย์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Relay)
ชนิดและคุณสมบัติของสารทําความเย็น
ชนิดและคุณสมบัติของน้ํามันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์
การอ่านค่าของชุดเครื่องมือวัดความดันสารทําความเย็นเบื้องต้น
การทําสุญญากาศ
การเติมสารทําความเย็น
หลักการและวิ ธีการเบื้องต้น ในการติดตั้งและซ่อ มอุปกรณ์

พื้นฐานต่าง ๆ
(๑๑) วิธีการถ่ายสารทําความเย็นออกจากระบบเครื่องปรับอากาศ
รถยนต์ขนาดใหญ่
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ความปลอดภัยและการรักษาสภาวะแวดล้อม
(๑.๑) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานอย่างถูกต้อง
(๑.๒) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
(๑.๓) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เครื่องจักร
(๑.๔) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีและสารทําความเย็น

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๑.๕) การป้องกันอัคคีภัย
(๑.๖) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจาก
ไฟฟ้าดูด ไฟไหม้ สารเคมีและสารทําความเย็น
(๑.๗) การใช้สารทําความเย็นที่ไม่เป็นภัยต่อธรรมชาติและ
สภาวะแวดล้อม
(๑.๘) การปฏิบัติต่อสารทําความเย็น น้ํามันหล่อลื่นและ
สารเคมีที่หมดอายุใช้งาน
(๒) เครื่องมือวัด
(๒.๑) ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เช่น มัลติมิเตอร์ แคล้มป์มิเตอร์
เป็นต้น
(๒.๒) ใช้เครื่องมือวัดทางกล เช่น เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
ความดัน ขนาด ความยาว ความถ่วงจําเพาะและเครื่องวัดความตึงสายพาน เป็นต้น
(๓) ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(๓.๑) ต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน
๔๔ กิโลวัตต์
(๓.๒) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อสายและบัดกรีสายไฟ
(๓.๓) การต่อขั้วและการพ่วงแบตเตอรี่
(๓.๔) การประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่
(๓.๕) การบํารุงรักษาแบตเตอรี่ในรถยนต์
(๔) ระบบการทําความเย็นและงานท่อ
(๔.๑) ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการตัด ปรับแต่ง ขยายบานแฟลร์
และตัดท่อทองแดง
(๔.๒) เลือกงานเชื่อมใช้งานได้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
(๔.๓) เชื่อมประสานท่อทองแดงกับท่อทองแดง ท่อทองแดง
กับท่อเหล็ก ท่อเหล็กกับท่อเหล็กได้โดยไม่รั่ว
(๔.๔) ช่วยติดตั้ง ยึดและเดินท่อสารทําความเย็นได้
(๔.๕) บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(๔.๖) ช่วยปรับตั้งความตึงสายพาน
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานการตรงต่อเวลา การรักษาวินัย
มีความซื่อสัตย์ และประหยัด

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

ดังต่อไปนี้

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง

ไฟฟ้า
ของยานพาหนะ
การใช้อุปกรณ์ช่วยยก เป็นต้น
ของเฟลมมิ่ง
ได้อย่างเหมาะสม
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่

(Blower Resistor)
กระแสตรง

(DC Circuit Breaker)

(๑) ความปลอดภัย
(๑.๑) กฎข้ อบั งคั บด้ านความปลอดภั ยในการทํ างานเกี่ ยวกั บ
(๑.๒) กฎข้ อ บั ง คั บ ของกรมการขนส่ ง ทางบกเกี่ ย วกั บ มิ ติ
(๑.๓) อันตรายจากการเชื่อมโลหะ
(๑.๔) การทํางานเกี่ยวกับของที่มีน้ําหนัก เช่น การเคลื่อนย้าย
(๒) ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(๒.๑) กฎของโอห์ม กฎของเลนซ์ กฎมือซ้าย และกฎมือขวา
(๒.๒) หลักการของวงจรขนานและวงจรอนุกรม
(๒.๓) การกําหนดขนาดสายไฟและชนิดของสายไฟ เพื่อใช้งาน
(๒.๔) สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า การอ่านแบบและวงจรไฟฟ้า
(๒.๕) ชนิดและหลักการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
(๒.๕.๑) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและพัดลม
(๒.๕.๒) อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
(๒.๕.๓) อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า
(๒.๕.๔) ตัวต้านทางปรับค่าได้ (Variable Resistor)
(๒.๕.๕) ตั ว ต้ า นทานควบคุ ม ความเร็ ว มอเตอร์
(๒.๕.๖) อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ความเร็ ว มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
(๒.๕.๗)
(๒.๕.๘)
(๒.๕.๙)
(๒.๕.๑๐)

คอยล์คลัตช์ (Clutch Coil)
สวิตช์ตั้งเวลาอัตโนมัติ (Timer)
เครื่องวัดความเร็วรอบ
ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

(๒.๕.๑๑) รีเลย์ต่าง ๆ (Relays)

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๒.๖) แบตเตอรี่ อัลเตอร์เนเตอร์ (Alternator)
และ
วงจรควบคุม ประกอบด้วย มาตรฐานแบตเตอรี่ ระดับโวลต์ประจุไฟฟ้า สถานะการประจุ (State of
Charge-SOC) สถานะสุขภาพ (State of Health-SOH) และความถ่วงจําเพาะ
(๓) เครื่องมือและเครื่องมือวัด
(๓.๑) เครื่องวัดทางไฟฟ้า
(๓.๑.๑) เมกเกอร์โอห์ม (Megger Ohm-meter)
(๓.๑.๒) เครื่ องมื อ วั ดความเป็ น ฉ น ว น ไ ฟ ฟ้ า
(Insulation Tester)
(๓.๑.๓) เครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่ (Battery Analyser)
(๓.๒) เครื่องวัดทางกล
(๓.๒.๑) เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ (Vernier Caliper)
(๓.๒.๒) ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)
(๓.๒.๓) เครื่ อ งวั ด ความเร็ ว ลมและปริ ม าณลม
(Annemo Meter)
(๓.๒.๔) เครื่องวัดรอบ (Tachometer)
(๓.๒.๕) ไซโครมิเตอร์ (Psychrometer)
(๓.๒.๖) เครื่ อ งวิ เ คราะห์ สุ ญ ญากาศ (Vacuum
Analyzer)
(๓.๒.๗) เครื่องวัดความถ่วงจําเพาะ (Hydrometer)
(๓.๓) เครื่องมือทางกล
(๓.๓.๑) เครื่องทําสุญญากาศแบบชั้นเดียว (Single
Stage Vacuum Pump)
(๓.๓.๒) เครื่ องทํ าสุ ญญากาศแบบ ๒ ชั้ น (Two
Stage Vacuum Pump)
(๔) ระบบสารทําความเย็น
(๔.๑) ชนิด โครงสร้างและหลักการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
โดยละเอียด
(๔.๑.๑) คอมเพรสเซอร์
๑) แบบลูกสูบ (Reciprocating Type)
๒) แบบโรตารี่ (Rotary Type)
๓) แบบสกอลล์ (Scroll Type)
๔) แบบสว๊อชเพลท (Swash Plate Type)
๕) แบบใบพัด (Vane Type)

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๔.๑.๒) คอนเดนเซอร์ (Condenser) ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ
๑) แบบครีบแผ่นและท่อ (Fin and Tube)
๒) แบบเซอร์เพนไทน์ (Serpentine)
๓) คอยล์ซับคูล (Sub-Cool Coil)
(๔.๑.๓) อี ว าโปเรเตอร์ แ บบระเหยตรง (Direct
Expansion Evaporator)
๑) แบบเพรทฟิน (Plate Fin)
๒) แบบคอร์รูเกจฟิน (Corrugate Fin)
(๔.๑.๔) ชุ ดควบคุ มสารทํ าความเย็ น (Refrigerator
Flow Controls)
๑) อ อ โ ต เ ม ติ ก เ อ็ ก ซ์ แ พ น ชั่ น ว า ล์ ว
(Automatic Expansion Valve)
๒) เทอร์ โ มสแตติ ก เอ็ ก ซ์ แ พนชั่ น วาล์ ว
(Thermostatic Expansion Valve)
(๔.๑.๕)
(๔.๑.๖)
(๔.๑.๗)
(๔.๑.๘)

๓) ท่อแคปปิลลารี (Capillary Tube)
ฟิลเตอร์-ไดเออร์ (Filter - Drier)
วาล์วท่อสารทําความเย็น (Stop Valve)
สวิตช์ควบคุมแรงดัน (Pressure Switch)
สวิตช์ควบคุมแรงดันน้ํามัน (Oil Pressure

Switch)
(๔.๑.๙) ถังพักสารทําความเย็นเหลว (Receiver)
(๔.๑.๑๐) ถังดักแยกน้ํามันหล่อลื่น (Oil Separator)
(๔.๑.๑๑) ถั ง ดั ก สารทํ า ความเย็ น เหลวด้ า นกลั บ
(Accumulator)
(๔.๑.๑๒) ท่อยางและท่ออ่อน
(๔.๑.๑๓) โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)
(๔.๑.๑๔) โซลิ นอยด์วาล์วควบคุ มภาระคอมเพรสเซอร์
(Solenoid Valve Compressor Unloaded)
(๔.๑.๑๕) วาล์วควบคุมแรงดันด้านกลับ (Suction
Pressure Regulator)
(๔.๑.๑๖) ฮีตเตอร์อ่างน้ํามัน (Crank Case Heater)
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(๔.๒) วินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น การแก้ไขและการบํารุงรักษา
(๔.๓) การอ่านค่าจากชุดเครื่องวัด (Gauge) ความดัน
สารทําความเย็นอย่างละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหา
(๔.๔) วิ ธี ก ารถอดเปลี่ ย นและประกอบชิ้ น ส่ ว นต่ า ง ๆ
ของอุปกรณ์โดยละเอียด
(๔.๕) การล้างระบบสารทําความเย็น
(๔.๖) การตรวจสอบและวิธีการเติมน้ํามันหล่อลื่น
(๔.๗) การกักเก็บและฟื้นฟูสารทําความเย็น (Recovering
and Recycling)
(๔.๘) ชนิ ด และคุ ณ สมบั ติ ข องสารทํ า ความเย็ น ได้ แ ก่
R-๒๒ R-๑๓๔a R๔๐๔a และชนิดอื่น ๆ
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องมือวัด
(๑.๑) ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
(๑.๑.๑) เมกเกอร์โอห์ม (Megger Ohm-meter)
(๑.๑.๒) วัตต์มิเตอร์ (Watt meter)
(๑.๑.๓) เครื่ อ งวิ เ คราะห์ แ บตเตอรี่ (Battery
Analyser)
(๑.๒) ใช้เครื่องมือวัดทางกล
(๑.๒.๑) เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ (Vernier Caliper)
(๑.๒.๒) ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)
(๑.๒.๓) เครื่องวัดความถ่วงจําเพาะ (Hydrometer)
(๒) ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(๒.๑) อ่านสัญลักษณ์และแบบวงจรไฟฟ้าได้
(๒.๒) ตรวจหาสาเหตุ ข้อขัดข้องและแก้ไขวงจรไฟฟ้าได้
(๒.๓) ปรับแต่งวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม
(๒.๔) เดินวงจรควบคุมระบบไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศได้
(๓) ระบบสารทําความเย็นและงานท่อ
(๓.๑) ตรวจหาสาเหตุ ข้ อ ขั ด ข้ อ ง และการแก้ ไ ข
เครื่องปรับอากาศจนสามารถทําให้เครื่องใช้งานได้
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(๓.๒) ตัด ดัด และเชื่อมประสานท่อทองแดงขนาดต่าง ๆ
ให้ถูกต้องตามแบบที่ใช้ประกอบในเครื่องปรับอากาศ
(๓.๓) ติดตั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ
ขนาดไม่เกิน ๔๔ กิโลวัตต์
(๓.๔) ตรวจหารอยรั่ว ทําสุญญากาศและบรรจุสารทําความเย็น
ในเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู้
วิเคราะห์งาน สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) ความปลอดภัย ได้แก่ การวางแผนและฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ของสถานประกอบกิจการ
(๑.๑) ช่องทางเดิน
(๑.๒) ช่องทางส่งของ
(๑.๓) ที่เก็บของประเภทติดไฟง่าย
(๑.๔) ที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิง
(๑.๕) การติดตั้งไฟแสงสว่าง
(๑.๖) การป้องกันเสียง
(๑.๗) การระบายอากาศ
(๑.๘) สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
(๒) ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(๒.๑) การเขียนและออกแบบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
(๒.๒) กํ า หนดชนิ ด ประเภท และขนาดของสายไฟฟ้ า
ให้เหมาะสม
(๒.๓) การทํางานของระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศรถยนต์
ขนาดใหญ่ ขนาดความสามารถทําความเย็นไม่เกิน ๔๔ กิโลวัตต์ (๑๕๐,๐๐๐ BTU/hr.)
(๒.๔) หลั ก การทํ า งานของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรง
เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แบตเตอรี่ และวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า
(๒.๕) วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
(๒.๖) ม อ เ ต อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง แ บ บ มี แ ป ร ง ถ่ า น
(DC Brush Motor) และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่าน (DC Brushless Motor)
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(๓) คณิตศาสตร์ช่าง
(๓.๑) คํานวณหา พื้นที่ ปริมาตร น้ําหนักและความยาว
เส้นรอบวง
(๓.๒) คํานวณค่าจํานวนเต็ม เศษส่วนและเปอร์เซ็นต์
(๓.๓) คํ า นวณโหลด ออกแบบและการประมาณราคา
สําหรับระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่
(๔) วิทยาศาสตร์ประยุกต์
(๔.๑) หน่วยวัด ระบบเอสไอ (SI) ระบบเมตริกและระบบ
อังกฤษ การแปลงหน่วย
(๔.๒) ความร้อน อุณหภูมิ การถ่ายเทความร้อน ความชื้น
ความเร็วลม ความเร็วรอบ
(๔.๓) ความหมายของแรง (Force) งาน (Work) กําลัง (Power)
และประสิทธิภาพ (Efficiency)
(๕) เครื่องมือและเครื่องวัด
(๕.๑) เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
(๕.๑.๑) มาตรวัดชั่วโมง (Hour Meter)
(๕.๑.๒) เครื่องวัดความเร็วรอบ (Stroboscope)
(๕.๑.๓) เครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ แ บบเทอร์ โ มคั ป เปิ้ ล
(Thermocouple)
(๕.๒) เครื่องมือวัดทางกล
(๕.๒.๑) เครื่องวัดความถ่วงจําเพาะ (Hydrometer)
(๕.๒.๒) ความหมายของอุ ณ หภู มิ ก ระเปาะแห้ ง
กระเปาะเปียก อัตราการไหลของปริมาตร ความเร็ว ปริมาตรความชื้นในอากาศและอุณหภูมิ
(๕.๒.๓) เครื่องมือถอดพูลเล่ย์
(๕.๒.๔) เครื่ อ งอั ด ลู ก ปื น (เครื่ อ งอั ด ไฮดรอลิ ก
ด้วยมือ Hydraulic Pressure Manual Operate)
(๖) ระบบทําความเย็น
(๖.๑) ชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน ๔๔ กิโลวัตต์
โดยละเอียด
(๖.๒) แผนภูมิไซโครเมติก (Psychometric
Chart)
เพื่อหาค่าต่าง ๆ ได้
(๖.๓) แผนภูมิวัฏจักรการทําความเย็น (P-h Diagram)
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(๖.๔) เขียนและอ่านแบบทั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลได้
(๖.๕) วิธีการติดตั้งระบบท่อสารทําความเย็น ขนาดไม่เกิน
๔๔ กิโลวัตต์
(๖.๕.๑) เดิ น ท่ อ เพื่ อ ให้ ส ารทํ า ความเย็ น และ
น้ํามันหล่อลื่นไหลเวียนในระบบได้ถูกต้อง
(๖.๕.๒) เดินท่อเพื่อเฉลี่ยสารทําความเย็นให้แผง
ระบายความเย็น (Evaporator) ตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไป
(๖.๕.๓) การเลือกเทอร์โมสแตติกเอ็กแพนชั่นวาล์ว
หรือเปลี่ยนขนาด และความยาวของแคปปิลลารี่ทิ้วป์จากตาราง
(๖.๖) วิ ธี ก ารหุ้ ม และบุ ฉ นวนท่ อ เย็ น การบุ ฉ นวนท่ อ ส่ ง
ลมเย็ น ตลอดจนการป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ค วามชื้ น ก่ อ ตั ว ขึ้ น กลั่ น ตั ว เป็ น หยด รู้ วิ ธี อุ ด รอยต่ อ ตามผนั ง และ
ตามที่แขวน หรือยึดท่อ
(๖.๗) การขยายตั ว และหดตั ว ของท่ อ และการแขวน
หรือยึดท่อการเดินท่อเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ
(๖.๘) หลักการติดตั้งและซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ
(๖.๙) อุ ป กรณ์ แ ละหลั ก การทํ า งานของชุ ด ควบคุ ม
สารทําความเย็น
(๖.๙.๑) การวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง
ที่เกิดจากเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว และแคปปิลลารีทิ้วป์
(๖.๙.๒) วิธีการปรับและการตั้งความแตกต่างของ
ช่วงการทํางานของอุปกรณ์ควบคุมความดัน
(๖.๑๐) หลั ก การและวิ ธี ก ารหล่ อ ลื่ น อุ ป กรณ์ ใ นระบบ
เครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่
(๖.๑๐.๑) วิ ธี ก ารส่ ง น้ํ า มั น หล่ อ ลื่ น ไปเลี้ ย งส่ ว นที่
เคลื่อนที่ในคอมเพรสเซอร์
(๖.๑๐.๒) ชนิ ด และคุ ณ สมบั ติ ข องน้ํ า มั น หล่ อ ลื่ น
คอมเพรสเซอร์
(๖.๑๐.๓) ผลกระทบของสารเจื อ ปนในสารทํ า
ความเย็น และน้ํามันหล่อลื่น เช่น น้ํา น้ํามัน ความชื้นและแก๊สที่ไม่สามารถควบแน่น
(๖.๑๑) องค์ ป ระกอบที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะการระบาย
ความร้อนของคอนเดนเซอร์ เช่น อัตราการไหลของลม พื้นที่ของผิวถ่ายเทความร้อน
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(๗) อุปกรณ์ทางกลที่ใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศ
(๗.๑) แท่นรองรับคอมเพรสเซอร์และเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง
(๗.๒) สายพานส่งกําลัง
(๗.๓) ลูกปืน พูลเล่ย์ปรับความตึงสายพานและการหล่อลื่น
(๗.๔) คลัตช์ มาตรฐานเพลาเรียวและลิ่ม
(๗.๕) พัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan)
(๗.๖) ลิ้นช่องรับอากาศ (Fresh Air Damper)
(๗.๗) แผ่นกรองอากาศ
(๗.๘) ท่อระบายน้ําทิ้ง
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
(๑.๑) อ่านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้า (Wiring Diagram)
และเขียนแบบงานท่อ (Piping Diagram)
(๑.๒) วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขจุดต่าง ๆ ที่อาจเกิดจาก
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑.๓) วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและแก้ ไ ขระบบไฟฟ้ า และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(๑.๔) วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่และเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และเครื่องประจุไฟฟ้ากระแสตรง
(๑.๕) ตรวจสอบระบบควบคุ ม และอุ ป กรณ์ ก ารทํ า งาน
ของเครื่องปรับอากาศที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์
(๑.๖) คํ า นวณแบบไฟฟ้ า ขนาดเครื่ อ งปรั บ อากาศ
และประมาณราคางานได้
(๒) ระบบการทําความเย็น งานท่อและการปรับอากาศ
(๒.๑) วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ ขั ด ข้ อ งของเครื่ อ งปรั บ อากาศรถยนต์
ขนาดใหญ่
(๒.๒) ควบคุมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่
ตามแบบที่กําหนด จนเครื่องสามารถทํางานได้
(๒.๓) ถอด ล้ างทํ าความสะอาด และประกอบเครื่ องปรั บ
อากาศรถยนต์ขนาดใหญ่
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(๒.๔) เลือกใช้ขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม
(๒.๕) ใช้เครื่องมือติดตั้งและเครื่องมือวัดที่ใช้กับเครื่องปรับ
อากาศรถยนต์ขนาดใหญ่
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดในการวิเคราะห์การวางแผน
การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาน ให้คําแนะนําและ
เสนอข้อคิดเห็นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกําหนดมาตรการเชิงป้องกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

