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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องปรับอากาศรถยนตขนาดเล็ก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒ นาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมื อ แรงงานแห ง ชาติ สาขาอาชี พ ช า งเครื่ อ งปรั บ อากาศรถยนต ข นาดเล็ ก โดยความเห็ น ชอบ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางเครื่องปรับอากาศรถยนตขนาดเล็ก หมายถึง ชางที่มี
ความรู ความสามารถในการติดตั้ง เลือ กใชอุปกรณ ตรวจซอมและบํารุงรักษา ชิ้นสวนอุปกรณ
เครื่ อ งทํ า ความเย็ น ภายในรถยนต ข นาดเล็ ก เช น รถยนต นั่ ง ส ว นบุ ค คล รถบรรทุ ก ขนาดเล็ ก
ไดอยางถูกตองและมีมาตรฐาน
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องปรับอากาศรถยนตขนาดเล็ก
แบงออกเปน ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางซึ่งสามารถปฏิบัติงานใหบริการ ดูแลบํารุงรักษา
ติดตั้งชุดประกอบสําเร็จ และเปลี่ยนถายสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศรถยนตขนาดเล็กโดยมี
หัวหนางานชวยใหคําแนะนําหรือชวยตัดสินใจในเรื่องสําคัญเมื่อจําเปน
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางซึ่งสามารถปฏิบัติงานใหบริการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง
อุปกรณและระบบปรับอากาศในเครื่องปรับอากาศรถยนตขนาดเล็ก
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางซึ่งสามารถปฏิบัติงานใหบริการวินิจฉัย ตรวจซอม
เลือกใช และแกปญหาเครื่องปรับอากาศรถยนตขนาดเล็ก รวมถึงสามารถประเมิน ราคาและเวลา
ในการปฏิบัติงานได
ขอ ๓ ขอ กํา หนดทางวิช าการที่ใ ชเ ป น เกณฑ วั ด ความรู ความสามารถและทั ศ นคติ
ในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางเครื่องปรับอากาศรถยนตขนาดเล็ก ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ หลักความปลอดภัย
(๑) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั่วไป
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(๒) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา
(๓) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
(๔) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี และสารทําความเย็น
(๕) การใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
(๖) การปองกันอัคคีภัย
๓.๑.๒ หลักการชวยเหลือและปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติเหตุเบื้องตน
(๑) การชวยเหลือและปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติเหตุทั่วไป
(๒) การชวยเหลือและปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติเหตุจากไฟฟา
(๓) การชวยเหลือและปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติเหตุจากสารเคมี
และสารทําความเย็น
๓.๑.๓ ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(๑) ประเภทและคุ ณ สมบั ติ ข องไฟฟ า กระแสตรงและไฟฟ า
กระแสสลับ
(๒) ประเภทและคุณสมบัติของตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา
(๓) ความหมายของหนวยวัดทางไฟฟาพื้นฐาน เชน โวลต (Volt)
แอมแปร (Ampere) โอหม (Ohm) และวัตต (Watt)
(๔) การตอขั้วและการตอพวงแบตเตอรี่
(๕) การประจุไฟฟาแบตเตอรี่
(๖) การบํารุงรักษาแบตเตอรี่ในรถยนตขนาดเล็ก
๓.๑.๔ ระบบทําความเย็น
(๑) คอมเพรสเซอร
(๒) คอนเดนเซอร
(๓) รีซีฟเวอรไดรเออร
(๔) เอกซแพนชั่นวาวล
(๕) อีวาโปเรเตอร
(๖) สวิตชควบคุมการทํางานของพัดลม
(๗) สวิตชเทอรโมสตัท

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

สวิตชควบคุมแรงดัน
ทอทางเดินสารทําความเย็น
ชนิดและคุณสมบัติของสารทําความเย็น
ชนิดและคุณสมบัติของน้ํามันหลอลื่นคอมเพรสเซอร
การอานคาของชุดเครื่องวัดความดันสารทําความเย็น
การทําสุญญากาศ
การเติมสารทําความเย็น
หลั ก การและวิ ธี ก ารเบื้ อ งต น ในการติ ด ตั้ ง และซ อ มบํ า รุ ง

อุปกรณพื้นฐานตาง ๆ
(๑๖) วิธีการถายสารทําความเย็นออกจากระบบเครื่องปรับอากาศ
รถยนตขนาดเล็ก
๓.๑.๕ ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือวัด
(๑) มัลติมิเตอร
(ก) การวัดคาความตานทาน
(ข) การวัดแรงดันไฟฟา
(ค) การวัดกระแสไฟฟา
(๒) เครื่องตรวจการรั่วซึมของสารทําความเย็นแบบอิเล็กทรอนิกส
(๓) เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
๓.๑.๖ ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือทางกล
(๑) การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือชางพื้นฐานสําหรับงานชาง
ทําความเย็น และชางปรับ อากาศในรถยนตขนาดเล็กไดอย างถูกต อง และเหมาะสมกับงาน เช น
ประแจ คีม ไขควง แบบตาง ๆ เปนตน
(๒) การใชและการอานคาของเครื่องมือทางกล
(๓) เครื่องทําสุญญากาศ
(๔) ชุดเครื่องวัดความดันของสารทําความเย็นแบบ R-12 และ R-134a
(Manifold Gauge)
(๕) เครื่องมือปรับตั้งสายพาน
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๓.๑.๗ เครื่องยนตแกสโซลีน
หลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีนเบื้องตน
๓.๑.๘ หนา ที ่แ ละการทํ า งานของเครื ่อ งวัด ตา ง ๆ บนแผงหนา ปด
ของรถยนต
(๑) เครื่องวัดแรงดันน้ํามันเครื่อง
(๒) เครื่องวัดอุณหภูมิน้ําหลอเย็น
(๓) เครื่องวัดประจุไฟแบตเตอรี่
(๔) เครื่องวัดรอบเครื่องยนต
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บัติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(๑) ปฏิบัติงานตามคุณสมบัติพื้นฐานของระบบไฟฟากระแสตรง
และกระแสสลับได
(๒) ปฏิ บั ติ ง านตาม ข อ กํ า หนดมาตรฐานของตั ว นํ า ไฟฟ า
และฉนวนไฟฟาไดถูกตอง
(๓) ปฏิบัติงานประจุไฟ ตอขั้ว และพวงแบตเตอรี่ไดถูกตอง
๓.๒.๒ ระบบทําความเย็น
(๑) สามารถติดตั้งอุปกรณทอทางเดินสารทําความเย็น (Cooling Unit)
ไดถูกตอง
(๒) สามารถตอสายเดินเครื่องทําสุญญากาศไดถูกตอง
(๓) ปฏิบัติงานเติมสารทําความเย็นไดถูกตอง
(๔) ปฏิบัติงานเก็บกักสารทําความเย็นไดถูกตอง
๓.๒.๓ เครื่องมือวัดทางไฟฟา
(๑) สามารถใชและอานคาของมัลติมิเตอรไดถูกตอง
(๒) สามารถใชและอานคาเครื่องมือวัดความตานทานไดถูกตอง
(๓) สามารถใชและอานคาเครื่องมือวัดแรงดันไฟฟาไดถูกตอง
(๔) สามารถใชและอานคาเครื่องมือวัดกระแสไฟฟาไดถูกตอง
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๓.๒.๔ เครื่องมือทางกล
(๑) สามารถใช เ ครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานสํ า หรั บ งานช า งทั่ ว ไป เช น
ประแจ คีม ไขควงแบบตาง ๆ ไดถูกตอง
(๒) สามารถใชและอานคาของเครื่องมือทางกลไดถูกตอง
(๓) สามารถใชเครื่องทําสุญญากาศไดถูกตอง
(๔) สามารถใช ชุด เครื่อ งวั ดความดั น ของสารทํ าความเย็น แบบ
R-12 และ R-134a (Manifold Gauge) ไดถูกตอง
(๕) สามารถใช เ ครื่ อ งมื อ ตรวจการรั่ ว ซึ ม ของสารทํ า ความเย็ น
แบบแกสและแบบอิเล็กทรอนิกสไดถูกตอง
(๖) สามารถใชเทอรโมมิเตอรไดถูกตอง
๓.๒.๕ การบํารุงรักษาเครื่องยนตเบื้องตน
(๑) การตรวจและเติมน้ําหลอเย็น
(๒) การทําความสะอาดกรองอากาศ
๓.๓ ทัศ นคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงาน การตรงตอ เวลา การรั กษาวินั ย
มีความซื่อสัตย และประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ หลักความปลอดภัย
(๑) อันตรายจากการเชื่อมโลหะ
(ก) การใชเครื่องเชื่อมแตละชนิด
(๒) หลักการทํางานเกี่ยวกับของที่มีน้ําหนัก
(ก) การเคลื่อนยายของที่มีน้ําหนัก
(ข) การใชอุปกรณชวยในการยกของ
(๓) หลักการและวิธีการใชแกสแรงดันสูงเพื่อการตรวจรั่วในระบบ
ทําความเย็นอยางปลอดภัย
(๔) วิธีการใชเครื่องตรวจรอยรั่วซึมแบบใชแกส (Gas Detector)
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๓.๔.๒ ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(๑) กฎของโอหมและกําลังไฟฟา
(๒) วงจรไฟฟาอนุกรม
(ก) การคํานวณหาคาความตานทานรวม
(ข) การคํานวณหากระแสไฟฟาในวงจร
(ค) การคํานวณหาแรงดันไฟฟาตกครอมในวงจร
(ง) การคํานวณหากําลังไฟฟาในวงจร
(๓) วงจรไฟฟาขนาน
(ก) การคํานวณหาคาความตานทานรวม
(ข) การคํานวณหากระแสไฟฟาในวงจร
(ค) การคํานวณหาแรงดันไฟฟาตกครอมในวงจร
(ง) การคํานวณหากําลังไฟฟาในวงจร
(๔) การอ า นแบบวงจรไฟฟ า ในรถยนต ข นาดเล็ ก (Electrical
Wiring Diagram)
(ก) สัญลักษณตาง ๆ ในวงจรไฟฟา
(ข) คํายอและความหมาย
(ค) รหัสสีของสายไฟ
(ง) รหัสของขั้วตอและจุดตอตาง ๆ
(จ) รหัสของกลองรวมสาย กลองรีเลย และฟวส
(ฉ) การคนหาตําแหนงตาง ๆ ในวงจร
(๕) ระบบทําความเย็น
(ก) แบตเตอรี่
(ข) ระบบไฟชารจ
(๖) ชนิดของสายไฟ และอุปกรณไฟฟา
๓.๔.๓ ระบบทําความเย็น
(๑) ชนิ ด โครงสร า ง และหลั ก การทํ า งานของอุ ป กรณ ต า ง ๆ
โดยละเอียด
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(ก) คอมเพรสเซอร (Compressor)
(๑) แบบลูกสูบ (Reciprocating Type)
(๒) แบบสกอร (Scroll Type)
(๓) แบบสวอชเพลท (Swash Plate Type)
(๔) แบบโรตารี่ (Rotary Type)
(๕) แบบใบพัด (Fan Type)
(ข) คอนเดนเซอร (Condenser)
(๑) แบบฟนแอนดทุบ (Fin and Tube)
(๒) แบบเซอรเพนไทน (Serpentine)
(๓) แบบเซอรเพนไทน ทูเวย (Serpentine Two Ways)
(ค) เอ็กซแพนชั่นวาลว (Expansion Valve)
(๑) แบบหางเดี่ยว (Internal Equalizer Type)
(๒) แบบบ็อคซ (Box Type)
(ง) อีวาโปเรเตอร (Evaporator)
(๑) แบบเพรทฟน (Plate Fin)
(๒) แบบคอรรูเกจฟน (Corrugate Fin)
(๓) แบบลามิเนต (Laminated)
(จ) รีซีฟเวอรไดรเออร (Receiver Drier)
(ฉ) สวิตซควบคุมการทํางานของพัดลม
(ช) การควบคุมอุณหภูมิแบบเทอรโมสตัท (Thermostat)
(ซ) การควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส
(๑) เทอรมิสเตอร (Thermistor)
(๒) ตัวตานทานปรับคาได (Variable Resistor)
(ฌ) ตัวตานทานควบคุมความเร็วมอเตอร (Blower Resistor)
(ญ) รีเลยตาง ๆ (Relay)
(ฎ) สวิ ต ช ค วามดั น ของสารในระบบสารทํ า ความเย็ น
(Pressure Switch)
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(๒) วิเคราะหปญหาเบื้องตนและการแกไข
(๓) การอานคาของชุดเครื่องวัดความดันสารทําความเย็น (Gauge)
อยางละเอียดในการวิเคราะหปญหา
(๔) วงจรไฟฟาควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต
(๕) วิธีการถอดเปลี่ยนและประกอบชิ้นสวนตาง ๆ ของอุปกรณ
โดยละเอียด
(๖) อั ก ษรย อ และสั ญ ลั ก ษณ ท างไฟฟ า ของระบบเครื่ อ งปรั บ
อากาศ
(๗) วิธีการลางระบบภายในทอทางเดินและอุปกรณทําความเย็น
(๘) การฟนฟูสภาพสารทําความเย็น
๓.๔.๔ การใชเครื่องมือทางไฟฟา
เครื่องกักเก็บสภาพสารทําความเย็น
๓.๔.๕ เครื่องมือทางกล
(๑) ประแจลม
(๒) เครื่องอัดตลับลูกปน เครื่องอัดไฮโดรลิกดวยมือ (Hydraulic
Pressure Manual Operate)
(๓) เครื่องมือถอดพูลเลย
(๔) เครื่องมือวัดระยะทางแบบตาง ๆ
(๕) เครื่องประจุสารทําความเย็นแบบอัตโนมัติ
(๖) เครื่องกักเก็บสารทําความเย็น
(๗) ชุดเชื่อมทอ (แกส)
๓.๔.๖ เครื่องยนตแกสโซลีน
(๑) การตรวจความเรียบรอยกอนสตารต
(๒) วิธีการสตารท และการปรับเครื่องยนต
(ก) การสตารทเครื่องยนต
(ข) การตรวจสอบเมื่อเดินเครื่อง
(ค) การปรับสวนผสมน้ํามันกับอากาศ
(ง) ระบบการสตารทเครื่องยนต
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๓.๔.๗ เครื่องยนตดีเซล
(๑) ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
(ก) การไลลมออกจากระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
(ข) การเปลี่ยนกรองน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) ระบบหลอลื่น
(ก) การเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง
(ข) การเปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่อง
(๓) ระบบหลอเย็น
(ก) การเติมน้ําในหมอน้ํา
(ข) การทําความสะอาดรังผึ้งหมอน้ํา
(๔) ตรวจสภาพทั่ว ๆ ไป
(ก) ไสกรองอากาศ
(ข) สายพาน
(ค) พัดลมหมอน้ํา
๓.๕ ความสามารถ ประกอบดว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บัติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(๑) อานสัญลักษณ และแบบวงจรไฟฟาได
(๒) ใชการวัดแรงดันไฟฟาในการตรวจเช็ควงจร
(๓) ใชการวัดกระแสไฟฟาในการตรวจเช็ควงจร
(๔) ใชการวัดคาความตานทานในการตรวจเช็คอุปกรณ
(๕) ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ก ารติ ด ตั้ ง เดิ น สาย และเดิ น ท อ
ตลอดจนการใชอุปกรณประกอบในงานประเภทนั้น
๓.๕.๒ ระบบทําความเย็น
(๑) ทดสอบและหารอยรั่ ว ของสารทํ า ความเย็ น ในระบบ
พรอมบรรจุสารทําความเย็นเขาในระบบได
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(๒) เปลี่ ย นถ า ยสารทํ า ความเย็ น และชิ้ น ส ว นในระบบโดยการ
กักเก็บสารทําความเย็น (Pump Down)
(๓) ใช แ ก ส ไนโตรเจนตรวจหารอยรั่ ว ในระบบและชิ้ น ส ว น
ไดอยางถูกตองและปลอดภัย
(๔) เครื่องมือทางไฟฟา
(๕) ใชเครื่องเชื่อมไฟฟา-เชื่อมแกส ในการซอมเครื่องปรับอากาศ
ไดอยางถูกตอง
(๖) ใช เ ครื่ อ งมื อ พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ ไฟฟ า ในการตรวจหาสาเหตุ
เพื่อแกไขงานในระบบเครื่องปรับอากาศไดอยางถูกตอง
๓.๕.๓ เครื่องมือทางกล
(๑) ใช เ ครื่ อ งมื อ ในการกั ก เก็ บ สารทํ า ความเย็ น เพื่ อ นํ า กลั บ มา
ใชใหม (Recycle)
(๒) ใช เ ครื่ อ งมื อ พิ เ ศษในการถอดประกอบชิ้ น ส ว น และงาน
ในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนตขนาดเล็กไดอยางดี
๓.๕.๔ เครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
(๑) เปลี่ยนกรองน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) ไลลมออกจากระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
(๔) เปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่อง
(๕) ปรับความตึงของสายพานพัดลมหมอน้ํา
(๖) เปลี่ยนใบพัดลมหมอน้ํา
(๗) แกไขรอยรั่วซึมในระบบหลอเย็น
(๘) เปลี่ยนทอยางหมอน้ํา
(๙) สตารทเครื่องยนตโดยถูกวิธี
(๑๐) อานคาจากเครื่องวัดควบคุมตาง ๆ (Gauge) ไดอยางถูกตอง
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
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มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ ความปลอดภั ย การวางแผนและจั ด อบรมด า นความปลอดภั ย
ของสถานประกอบการ
(๑) ชองทางเดิน
(๒) ชองทางสงของ
(๓) ที่เก็บของประเภทติดไฟงาย
(๔) ที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิง
(๕) การติดตั้งไฟแสงสวาง
(๖) การปองกันเสียง
(๗) การระบายอากาศ
(๘) สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
๓.๗.๒ ระบบไฟฟา
(๑) คํานวณหาแรงดัน และกระแสไฟฟากรณีวงจรไฟฟาเกิดการ
ขาดวงจร (Open Circuit)
(๒) คํานวณหาแรงดัน และกระแสไฟฟากรณีวงจรไฟฟาเกิดการ
ลัดวงจร (Short Circuit)
(๓) คํ า นวณหาแรงดั น และกระแสไฟฟ า และความต า นทาน
กรณีกระแสไฟฟาไหลไมสะดวก
๓.๗.๓ ระบบอิเล็กทรอนิกส
(๑) อุปกรณสารกึ่งตัวนํา
(ก) ไดโอด
(ข) ซีเนอรไดโอด
(ค) ไดโอดเปลงแสง
(ง) โฟโตไดโอด
(จ) ทรานซิสเตอร
(ฉ) โฟโตทรานซิสเตอร
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(ช) โฟโตคอนดัคตีฟเซล
(ซ) เทอรมิสเตอร
(๒) ไอซี
(ก) ชนิดของไอซี
(ข) สัญญาณอนาล็อก และสัญญาณดิจิดอล
(ค) วงจรลอจิก
(๑) แอนดเกต
(๒) ออรเกต
(๓) นอทเกต
(๔) แนนดเกต
(๕) นอรเกต
(ง) คอมพาเรเตอร
(จ) ฟลิบฟลอบ
(๓) ไมโครคอมพิวเตอร
(ก) โครงสรางพื้นฐาน
(๑) หนวยประมวลผลสวนกลาง (CPU : Central Processing
Unit)
(๒) หนวยความจํา (Memory)
(๓) ภาครับสัญญาณเขาออก (I/O Interface)
(๔) อุปกรณดานเขา และดานออก (Input and Output
Device)
(ข) โปรแกรม และภาษาคอมพิวเตอร
(๔) การเขียนแบบและออกแบบวงจรไฟฟา
(๕) การกํ า หนดชนิ ด ประเภท และขนาดของสายไฟฟ า
ใหเหมาะสมกับงาน
(๖) การทํางานของระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
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๓.๗.๔ ระบบทําความเย็น
(๑) วิธีการโอเวอรฮอลคอมเพรสเซอร ชนิดที่ใชกับรถยนตขนาดเล็ก
(๒) วงจรไฟฟาของระบบเครื่องปรับอากาศรถยนตขนาดเล็ก
(๓) วิเคราะห และแกไขปญหาของระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต
ขนาดเล็ก
๓.๗.๕ ระบบเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ (Automatic Air Conditioner
System)
(๑) เซ็นเซอรอุณหภูมิอากาศภายในหองโดยสาร (Interior Temperature
Sensor)
(๒) เซ็นเซอรอุณหภูมิอากาศภายนอกรถ (Ambient Air Temperature
Sensor)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

อีแวปปอเรเตอรเซ็นเซอร (Evaporator Sensor)
เซ็นเซอรแสงอาทิตย (Solar Sensor)
เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ําหลอเย็น (Water Sensor)
กลองควบคุมแบบขยายสัญญาณ (Ambient Controlled Automatic

Air Conditioner)
(๗) กลองควบคุมแบบไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer Controlled
Automatic Air Conditioner)
(๘) เซอรโวมอเตอรควบคุมการผสมอากาศ (Air Mix Control
Servomotor)
(๙) เซอรโวมอเตอรควบคุมทิศทางการจายลม (Air Flow Mode
Control Servomotor)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)

เซอรโวมอเตอรควบคุมอากาศเขา (Air Inlet Control Servomotor)
เครื่องทําความรอน (Heater)
สวิตชตั้งอุณหภูมิ
สวิตชควบคุมความเร็วของพัดลม
สวิตชควบคุมทิศทางการจายลม
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(๑๕) การทํางานของเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติแบบขยายสัญญาณ
(ก) การควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control)
(ข) การควบคุมความเร็วของพัดลม (Blower Speed Control)
(ค) การควบคุมทิศทางการจายลม (Air Flow Mode Control)
(๑๖) การทํ า งานของเครื่ อ งปรั บ อากาศอั ต โนมั ติ แ บบไมโคร
คอมพิวเตอร
(ก) การควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control)
(ข) การควบคุมความเร็วของพัดลม (Blower Speed Control)
(ค) การควบคุมทิศทางการจายลม (Air Flow Mode Control)
(๑๗) การวิเคราะหปญหาระบบเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
๓.๗.๖ เครื่องมือทางกล
(๑) การบํารุงรักษาเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในงานเครื่องปรับอากาศ
ในรถยนตขนาดเล็ก
(๒) การใชเครื่องมือในการโอเวอรฮอลคอมเพรสเซอรรุนตาง ๆ
๓.๘ ความสามารถ ประกอบดว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บัติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ ระบบไฟฟา
(๑) วิเคราะหและคน หาสาเหตุกรณีวงจรไฟฟาเกิดการขาดวงจร
(Open Circuit)
(๒) วิเคราะหแ ละคน หาสาเหตุกรณีวงจรไฟฟาเกิด การลัดวงจร
(Short Circuit)
(๓) วิเคราะหและคนหาสาเหตุกรณีกระแสไฟฟาไหลไมสะดวก
๓.๘.๒ ระบบอิเล็กทรอนิกส
(๑) ตรวจเช็คไดโอด
(๒) ตรวจเช็คซีเนอรไดโอด
(๓) ตรวจเช็คไดโอดเปลงแสง
(๔) ตรวจเช็คโฟโตไดโอด
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(๕) ตรวจเช็คทรานซิสเตอร
(๖) ตรวจเช็คโฟโตคอนดัคตีฟเซล
(๗) ตรวจเช็คเทอรมิสเตอร
๓.๘.๓ ระบบทําความเย็น
(๑) โอเวอรฮอลคอมเพรสเซอร
(๒) ตรวจสอบความถูกตองของระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต
ขนาดเล็ก
(๓) การวิเคราะหขอขัดของของเครื่องปรับอากาศ
(๔) ปรั บ ปรุ ง และล า งระบบเครื่ อ งปรั บ อากาศเพื่ อ เปลี่ ย นสาร
ทําความเย็นจาก R-12 เปน R-134a (Retrofitting)
๓.๘.๔ ระบบเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ (Automatic Air Conditioner
System)
(๑) ตรวจเช็ ค เซ็ น เซอร อุ ณ หภู มิ อ ากาศภายในห อ งโดยสาร
(Interior Temperature Sensor)
(๒) ตรวจเช็คเซ็นเซอรอุณหภูมิอากาศภายนอกรถ (Ambient Air
Temperature Sensor)
(๓) ตรวจเช็คอีแวปปอเรเตอรเซ็นเซอร (Evaporator Sensor)
(๔) ตรวจเช็คเซ็นเซอรแสงอาทิตย (Solar Sensor)
(๕) ตรวจเช็คเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ําหลอเย็น (Water Sensor)
(๖) ตรวจเช็คกลองควบคุมแบบขยายสัญญาณ (Ambient Controlled
Automatic Air Conditioner)
(๗) ตรวจเช็คกลองควบคุมแบบไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer
Controlled Automatic Air Conditioner)
(๘) ตรวจเช็คเซอรโวมอเตอรควบคุมการผสมอากาศ (Air Mix Control
Servomotor)
(๙) ตรวจเช็คเซอรโวมอเตอรควบคุมทิศทางการจายลม (Air Flow
Mode Control Servomotor)

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

(๑๐) ตรวจเช็คเซอรโวมอเตอรควบคุมอากาศเขา (Air Inlet Control
Servomotor)
(๑๑) ตรวจเช็คสวิตชตั้งอุณหภูมิ
(๑๒) ตรวจเช็คสวิตชควบคุมความเร็วของพัดลม
(๑๓) ตรวจเช็คสวิตชควบคุมทิศทางการจายลม
(๑๔) ตรวจเช็ควงจรการควบคุมการผสมอากาศ
(๑๕) ตรวจเช็ควงจรการควบคุมทิศทางการจายลม
(๑๖) ตรวจเช็ควงจรควบคุมอากาศเขา
(๑๗) ตรวจเช็ควงจรควบคุมความเร็วของพัดลม
(๑๘) การถอดและติดตั้งเซอรโวมอเตอรควบคุมการผสมอากาศ
(๑๙) การถอดและติดตั้งเซอรโวมอเตอรควบคุมทิศทางการจายลม
(๒๐) การถอดและติดตั้งเซอรโวมอเตอรควบคุมอากาศเขา
(๒๑) การวิเคราะหปญหาเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

