เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน
และการพาณิชย์ขนาดเล็ก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์
ขนาดเล็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู้ ทักษะทัศนคติ และความสามารถในการติดตั้ง บํารุงรักษา
และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศซึ่งมีความสามารถในการทําความเย็นได้ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บีทียู/ชม.
(BTU/hr) ชนิด ๑ คอยล์ร้อน ๑ คอยล์เย็น รวมถึงการวินิจฉัยปัญหาข้อขัดข้อง การแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิ ค การตรวจสอบ และการทดสอบการทํ า งานของเครื่ อ งปรั บ อากาศตามมาตรฐานหรื อ
ข้อกําหนดของบริษัทผู้ผลิตได้
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน
และการพาณิชย์ขนาดเล็ก แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานเตรียมการก่อนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
งานล้างเครื่องปรับอากาศ และปฏิบัติงานภายใต้ข้อกําหนดของงานเครื่องปรับอากาศได้
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและ
งานซ่อมเครื่องปรับอากาศให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยได้
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานเตรียมการก่อนการซ่อมและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ งานทดสอบหลังการซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และสามารถวินิจฉัยหาสาเหตุ
การขัดข้องของระบบปรับอากาศได้
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่สามารถควบคุม กํากับดูแลช่างซ่อมและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ให้คําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงาน ทํารายงานการแก้ปัญหาทางเทคนิค และสามารถ
ดําเนินการส่งมอบงานได้
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์
ขนาดเล็ก ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
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๓.๑.๑.๑ การให้บริการตามข้อกําหนดของงานเครื่องปรับอากาศ
(๑) ความสําคัญของวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
(๒) ชนิดของผลิตภัณฑ์และอะไหล่เครื่องปรับอากาศ
(๓) รหัสของผลิตภัณฑ์และอะไหล่เครื่องปรับอากาศ
(๔) การใช้คู่มือซ่อมและคู่มือปฏิบัติงาน
(๕) ระเบียบปฏิบัติของงานบริการเครื่องปรับอากาศ
(๖) อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
(๗) สั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ เครื่ อ งหมายความปลอดภั ย และ
เครื่องหมายเตือนภัย
(๘) ผ้าคลุมและอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย
(๙) การใช้ เ ครื่ อ งมื อ งานซ่ อ ม ติ ด ตั้ ง และบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องปรับอากาศ
(๑๐) กิจกรรม ๕ ส
(๑๑) จรรยาบรรณช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศ
๓.๑.๑.๒ การเตรียมก่อนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) วิธีการขนย้ายที่ถูกต้อง
(๒) ความปลอดภัยในการทํางาน
(๓) อุปกรณ์ประกอบในงานปรับอากาศ
(๔) เครื่องมือประจํารถ
(๕) เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
(๖) เครื่องมือวัดทางน้ํายา
(๗) เครื่องชั่งน้ําหนัก
(๘) ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ
๓.๑.๑.๓ การล้างย่อยเครื่องปรับอากาศ
(๑) การใช้คู่มือการใช้งาน (Operation Manual)
(๒) การใช้โบลเวอร์ (Blower)
(๓) การทํ า ความสะอาดแผงคอยล์ ร้ อ น (Condensing
Unit:CDU)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

วัสดุที่ใช้สําหรับการทําความสะอาด
การถอดและทําความสะอาดแผ่นฟอกอากาศ (Filter)
การทําความสะอาดชุดคอยล์เย็น (Fan Coil Unit: FCU)
การทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง
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(๘) เครื่องมืออุปกรณ์งานล้างย่อย
(๙) การบํารุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้น
๓.๑.๑.๔ การล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ
(๑) การใช้คู่มือการใช้งาน (Operation Manual)
(๒) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้า
(๓) วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
(๔) การใช้โบลเวอร์ (Blower)
(๕) การใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
(๖) การใช้เครื่องมือทั่วไป
(๗) การทํ า ความสะอาดแผงคอยล์ ร้ อ น (Condensing
Unit:CDU)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
๓.๑.๒ ความสามารถ

วัสดุที่ใช้สําหรับการทําความสะอาด
ความปลอดภัยในการทํางาน
การทําความสะอาดชุดคอยล์เย็น (Fan Coil Unit : FCU)
การทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน
เครื่องมืออุปกรณ์งานล้างใหญ่
การบํารุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้นข้อกําหนดของผู้ผลิต
การใช้คู่มือการซ่อมและบริการ (Service Manual)
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การเตรียมก่อนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) การเตรียมอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ
(๒) การเตรียมเครื่องมืองานปรับอากาศ
๓.๑.๒.๒ การล้างย่อยเครื่องปรับอากาศ
(๑) การตรวจสอบการทํางานเบื้องต้น
(๒) การทําความสะอาดแผงคอยล์ร้อน (Condensing Unit : CDU)
(๓) การทําความสะอาดชุดคอยล์เย็น (Fan Coil Unit : FDU)
(๔) การทําความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน
๓.๑.๒.๓ การล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ
(๑) การตรวจสอบการทํางานเบื้องต้น
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(๒) การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
(๓) การทําความสะอาดแผงคอยล์ร้อน (Condensing Unit : CDU)
(๔) การทําความสะอาดชุดคอยล์เย็น (Fan Coil Unit : FDU)
(๕) การทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน
(๖) การตรวจสภาพทั่วไปของเครื่องปรับอากาศ
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี มีความซื่อ สัตย์
ปฏิบัตงิ านโดยคํานึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย สุขอนามัยและความสะอาด
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) การใช้คู่มือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Installation
Manual)
(๒) หลักการทํางานของระบบปรับอากาศ
(๓) การใช้เครื่องมือสําหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๔) การเลือกใช้อุปกรณ์การจับยึดชุดคอยล์เย็น (Fan Coil
Unit: FDU)
(๕) การใช้เครื่องมือสําหรับงานติดตั้งระบบท่อน้ํายา
(๖) งานตัด ดัด ขยาย ลด ต่อ/เชื่อม ท่อน้ํายา
(๗) การเลือกใช้อุปกรณ์งานติดตั้งท่อน้ํายา
(๘) การใช้เครื่องมือสําหรับงานติดตั้งระบบท่อน้ําทิ้ง
(๙) งานตัด ดัด ขยาย ลด ต่อ ท่อน้ําทิ้ง
(๑๐) การเลือกใช้อุปกรณ์งานติดตั้งท่อน้ําทิ้ง
(๑๑) การใช้เครื่องมือสําหรับงานติดตั้งสายไฟฟ้า
(๑๒) การติดตั้งสายไฟฟ้า
(๑๓) การเลือกใช้อุปกรณ์งานติดตั้งสายไฟฟ้า
(๑๔) การเข้าขั้วสายไฟฟ้า
(๑๕) การเข้าขั้วสายสัญญาณไฟฟ้า
(๑๖) การใช้เครื่องมือทดสอบการรั่ว
(๑๗) คุณสมบัติของก๊าซไนโตรเจน
(๑๘) การใช้อุปกรณ์ในงานตรวจรั่วด้วยไนโตรเจน
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(๑๙) ความปลอดภัยในการทํางานและการใช้ก๊าซไนโตรเจน
(๒๐) การใช้เครื่องมือวัดความดันน้ํายา
(๒๑) การใช้เครื่องทําสุญญากาศ
(๒๒) หลักการทํางานสุญญากาศสําหรับระบบปรับอากาศ
(๒๓) ชนิด และคุณสมบัติของน้ํายา
(๒๔) ความปลอดภัยในการใช้น้ํายา
(๒๕) หลักการเติมน้ํายา
๓.๒.๑.๒ การตรวจสอบหลังงานล้างเครื่องปรับอากาศ
(๑) การใช้คู่มือการซ่อมและบริการ (Service Manual)
(๒) ข้อกําหนดของผู้ผลิต
(๓) เทคนิคการตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน
(๔) เทคนิคการบริการที่ดี
๓.๒.๑.๓ การซ่อมเครื่องปรับอากาศ
(๑) ระบบไฟฟ้ า กํ า ลั ง และระบบไฟฟ้ า ควบคุ ม ของระบบ
ปรับอากาศ
(๒) ระบบวงจรไฟฟ้า
(๓) โครงสร้างและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
(๔) การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
(๕) การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
(๖) ระบบน้ํายาและระบบควบคุม
(๗) คุณสมบัติและประเภทของน้ํายา
(๘) ระบบวงจรน้ํายา
(๙) โครงสร้างและอุปกรณ์ทางวงจรน้ํายาของเครื่องปรับอากาศ
(๑๐) การใช้เครื่องมือวัดความดันของน้ํายาในระบบ
(๑๑) การใช้คู่มือการซ่อมและบริการ (Service Manual)
(๑๒) การใช้คู่มือการใช้งาน (Operation Manual)
(๑๓) การวิเคราะห์ปัญหาของเสียงและการสั่นสะเทือนเบื้องต้น
(๑๔) ประเภทและชนิดของท่อน้ําทิ้ง
(๑๕) คุณสมบัติของฉนวนและการใช้งาน
(๑๖) งานท่อน้ําทิ้ง
๓.๒.๑.๔ การเชื่อมสําหรับงานซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง
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(๒) การอ่านแบบเบื้องต้น
(๓) การตรวจสอบชิ้ น งาน เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์
ในการเชื่อม
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
๓.๒.๒ ความสามารถ

ความปลอดภัยในการทํางานเชื่อม
ประเภท ชนิดและทิศทางของเปลวไฟ
สีของท่อในการเชื่อม
คุณสมบัติลวดเชื่อม
เทคนิคการเติมลวดเชื่อม
เทคนิคการเชื่อม
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
การทําความสะอาดชิ้นงาน
การแก้ไขชิ้นงานเบื้องต้น
การใช้ก๊าซไนโตรเจนในงานเชื่อม
ลักษณะงานเชื่อม
ข้อกําหนดของรอยเชื่อม
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) การติดตั้งชุดคอยล์เย็น (Fan Coil Unit: FCU)
(๒) การติดตั้งชุดคอยล์ร้อน (Condensing Unit: CDU)
(๓) การติดตั้งท่อน้ํายา
(๔) การติดตั้งท่อน้ําทิ้ง
(๕) การติดตั้งระบบไฟฟ้ากําลัง
(๖) การติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม
(๗) การทดสอบการรั่ว
(๘) การทําสุญญากาศ
(๙) การปล่อยน้ํายาเข้าระบบ
๓.๒.๒.๒ การตรวจสอบหลังงานล้างเครื่องปรับอากาศ
(๑) การตรวจสภาพทั่วไปของเครื่องปรับอากาศ
(๒) การตรวจสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
(๓) การตรวจสอบพื้นที่ปฏิบตั ิงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง
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๓.๒.๒.๓ การซ่อมเครื่องปรับอากาศ
(๑) การซ่อมระบบไฟฟ้า
(๒) การซ่อมระบบน้ํายา
(๓) การซ่อมระบบโครงสร้างและกลไก
(๔) การซ่อมระบบท่อน้ําทิ้ง
๓.๒.๒.๔ การเชื่อมสําหรับงานซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) การเตรียมงานก่อนการเชื่อม
(๒) การเชื่อมชิ้นงาน
(๓) การตรวจสอบชิ้นงานหลังการเชื่อมด้วยสายตา
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงาน
โดยคํานึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย สุขอนามัยและความสะอาด
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การเตรียมการก่อนการซ่อม/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) การอ่านแบบเบื้องต้น
(๒) อุปกรณ์/ส่วนประกอบในงานปรับอากาศ
(๓) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๔) การใช้เครื่องมือสําหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๕) วัสดุ อุปกรณ์ ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๖) ความปลอดภัยในการทํางาน
(๗) เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์
(๘) เทคนิคการมอบหมายงาน
(๙) การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(๑๐) การทํางานของเครื่องปรับอากาศ
(๑๑) การใช้คู่มือการแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องปรับอากาศ
๓.๓.๑.๒ การทดสอบหลังการซ่อม/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) การตรวจสอบความดันน้ํายา
(๒) การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าในงานปรับอากาศ
(๓) การวัดอุณหภูมิห้อง
(๔) การวัดอุณหภูมิลมส่ง - ลมกลับ
(๕) ระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
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๓.๓.๑.๓ การวินิจฉัยข้อขัดข้องของระบบปรับอากาศ
(๑) เทคนิคการสัมภาษณ์
(๒) การทํางานของเครื่องปรับอากาศ
(๓) การแก้ไขข้อขัดข้องของระบบปรับอากาศ
(๔) การหมุนเวียนของอากาศ
(๕) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๖) การคํานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศ
(๗) ข้อกําหนดรายละเอียดทางเทคนิคของผู้ผลิต
(๘) การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า
(๙) การวัดความดันน้ํายา
(๑๐) การวัดอุณหภูมิ
(๑๑) การประเมินราคา
(๑๒) การใช้ Part List
(๑๓) เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ข้ อ ขั ด ข้ อ งวงจรน้ํ า ยา
และวงจรไฟฟ้า
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การเตรียมการก่อนการซ่อม/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) การเตรียมการก่อนการติดตั้ง (Office)
(๒) การเตรียมการก่อนการติดตั้งที่หน้างาน (On Site)
(๓) การเตรียมการก่อนการซ่อม (Office)
(๔) การเตรียมการก่อนการซ่อมที่หน้างาน (On Site)
๓.๓.๒.๒ การทดสอบหลังการซ่อม/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) การทดสอบหลังการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๒) การทดสอบหลังการซ่อมเครื่องปรับอากาศ
๓.๓.๒.๓ การวินิจฉัยข้อขัดข้องของระบบปรับอากาศ
(๑) การสอบถามอาการเบื้องต้นจากผู้ใช้งาน
(๒) การตรวจสภาพแวดล้อมภายนอก
(๓) การทดสอบเดินเครื่องปรับอากาศ
(๔) การวินิจฉัยหาสาเหตุข้อขัดข้องและวิธีการแก้ไข
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงาน
โดยคํานึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย สุขอนามัยและความสะอาด
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๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การออกแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) การคํานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศ
(๒) ประเภทของเครื่องปรับอากาศ
(๓) หลักการหมุนเวียนของอากาศ
(๔) การติดตั้งตามคู่มือของผู้ผลิต
(๕) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๖) คุณสมบัติของพื้นผิวผนังและพื้น
๓.๔.๑.๒ การควบคุม และกํากับดูแลงานซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) เทคนิคการแก้และวิเคราะห์ปัญหาขั้นสูงโดยใช้คู่มือซ่อม
(๒) เทคนิคการควบคุมงานซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๓) เทคนิคการตรวจสอบงานซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
๓.๔.๑.๓ การให้คําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงาน
(๑) เทคนิคการสอนงาน
(๒) เทคนิคการให้คําปรึกษา
๓.๔.๑.๔ การทํารายงานการแก้ปัญหาทางเทคนิค
(๑) บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
(๒) การเขียนรายงานการแก้ปัญหาเทคนิค
(๓) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (Internet, Intranet,
E - mail)
๓.๔.๑.๕ การส่งมอบงาน
(๑) เอกสารและเงื่อนไขการรับประกัน
(๒) เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้า
(๓) การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศสําหรับผู้ใช้
(๔) เทคนิคการนําเสนอ
(๕) วิธีการใช้ชุดควบคุมของเครื่องปรับอากาศ
(๖) เทคนิคการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อม
(๗) เทคนิคการส่งมอบเครื่องปรับอากาศ
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การออกแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
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(๑) การคํานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับ
ขนาดห้อง
(๒) การกําหนดรุ่นและประเภทของเครื่องปรับอากาศ
(๓) การกําหนดจุดติดตั้งชุดคอยล์เย็น (Fan Coil Unit: FDU)
และแผงคอยล์ร้อน (Condensing Unit : CDU)
(๔) การกําหนดรายการวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม
๓.๔.๒.๒ การควบคุม และกํากับดูแลงานซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) การควบคุมเวลาการซ่อม/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๒) การตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๓) วิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาขั้นสูง
๓.๔.๒.๓ การให้คําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงาน
(๑) การให้คําปรึกษางานซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๒) การแนะนําการปฏิบัติงานซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
๓.๔.๒.๔ การทํารายงานการแก้ปัญหาทางเทคนิค
(๑) บันทึกผลการปฏิบัติงาน
(๒) รายงานปัญหาและการแก้ปัญหา
๓.๔.๒.๕ การส่งมอบงาน
(๑) การส่งมอบเอกสารรับประกันและคู่มือการใช้งาน
(๒) การแนะนําการใช้งานและบํารุงรักษาเบื้องต้น
(๓) การตรวจสอบสถานที่ติดตั้งและส่งมอบเครื่องปรับอากาศ
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี มีความซื่อ สัตย์
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย สุขอนามัยและความสะอาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

