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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เร่ือง  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเคร่ืองกล  สาขาช่างเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์

โดยสารขนาดใหญ่ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา   
ฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
สาขาอาชีพช่างเคร่ืองกล  สาขาช่างเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่  โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างเคร่ืองกล  สาขาช่างเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์โดยสาร
ขนาดใหญ่  หมายถึง  ผู้ปรับ  ประกอบ  ติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ของเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์
โดยสารที่ใช้เคร่ืองยนต์เป็นเครื่องต้นกําลัง  เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถทําความเย็นขนาดไม่เกิน  
๔๔  กิโลวัตต์  (๑๕๐,๐๐๐  BTU/hr)  หรือมีเคร่ืองยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนชุดเคร่ืองปรับอากาศที่มีกําลัง 
ไม่เกิน  ๒๖.๑  กิโลวัตต์  (๓๕  แรงม้า)  โดยปฏิบัติงานตรวจดูรูปแบบแผงวงจร  ทางเดินสายไฟฟ้า   
หรือส่วนต่าง ๆ  เพื่อดูความถูกต้อง  วินิจฉัยข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทางไฟฟ้า  ทางกลและ
อิเล็กทรอนิกส์  ถอดซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชํารุด  ถ้าจําเป็น 

ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเคร่ืองกล  สาขาช่างเคร่ืองปรับอากาศ
รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่  มี  ๓  ระดับ 

  ๒.๑ ระดับ  ๑  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานระดับพื้นฐาน  
ปรับ  ประกอบ  ติดตั้ง  และซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่  ขนาดไม่เกิน  
๔๔  กิโลวัตต์  การตัดสินใจปานกลาง  มีหัวหน้างานช่วยแนะนําหรือตัดสินใจหรือคอยตรวจสอบ 
ในเร่ืองสําคัญเม่ือจําเป็น  โดยมีความรู้ความสามารถ  เร่ืองความปลอดภัยและการรักษาสภาวะแวดล้อม  
ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองมือทางไฟฟ้าและทางกล  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  ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ได้ดี  การตัดสินใจสูง  ต้องการคําแนะนําบ้าง  คุณภาพงานสูง  
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โดยมีความรู้และความสามารถ  ในเร่ืองกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า   
กฎข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับมิติของยานพาหนะ  อันตรายจากการเชื่อมโลหะ   
การทํางานเกี่ยวกับของที่มีน้ําหนัก  เช่น  การเคล่ือนย้าย  หรือการใช้อุปกรณ์ช่วยยก  ระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  อ่านสัญลักษณ์และแบบวงจรไฟฟ้าได้  ตรวจหาสาเหตุ  ข้อขัดข้อง  วิเคราะห์  วินิจฉัย  
และการแก้ไขเคร่ืองปรับอากาศจนสามารถให้เคร่ืองใช้งานได้  ปรับแต่งวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม 
ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ  ใช้เคร่ืองตรวจรอยร่ัวแบบแก๊ส  และแบบอิเล็กทรอนิกส์  ใช้เคร่ืองวิเคราะห์
แบตเตอร่ี  บํารุงรักษา  ถอดเปลี่ยนและประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ  ของอุปกรณ์โดยละเอียด  ล้างระบบ 
สารทําความเย็น  ตรวจสอบและเติมน้ํามันหล่อลื่น  กักเก็บและฟื้นฟูสารทําความเย็น  ชนิด  R - ๒๒   
R - ๑๓๔a  R - ๔๐๔a  ใช้เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า  เมกเกอร์โอห์ม  วัตต์มิเตอร์  เคร่ืองวิเคราะห์แบตเตอร่ี   
ใช้เคร่ืองมือวัดทางกล  เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์  ไมโครมิเตอร์  ใช้เคร่ืองวัดความถ่วงจําเพาะ  ตัด  ดัด  
และเชื่อมประสานท่อต่าง ๆ  ในระบบเคร่ืองปรับอากาศให้ถูกต้องตามแบบ  ตรวจหารอยร่ัว   
ทําสุญญากาศ  บรรจุและถ่ายสารทําความเย็นในเคร่ืองปรับอากาศ  ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  
การตรงต่อเวลา  การรักษาวินัย  มีความซื่อสัตย์  และประหยัด 

  ๒.๓ ระดับ  ๓  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานระดับสูง  
สามารถวินิจฉัยงานปรับ  ประกอบ  ติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ของเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์โดยสาร
ขนาดใหญ่  ขนาดไม่เกิน  ๔๔  กิโลวัตต์  ตัดสินใจแก้ปัญหา  ให้คําปรึกษา  ช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงาน  
ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  มีความรู้และความสามารถในเร่ืองการวางแผน
และฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ  การเขียนแบบและออกแบบวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง  กําหนดชนิด  ประเภท  และขนาดของสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการทํางานของระบบควบคุม
เคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่  หลักการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง  วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า  วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบมีแปรงถ่านและแบบไม่มีแปรงถ่าน  คํานวณหาพื้นที่  ปริมาตร  น้ําหนัก  ความยาวเส้นรอบวง  
ค่าจํานวนเต็ม  เศษส่วน  เปอร์เซ็นต์  ระบบเอสไอ  ระบบเมตริก  และระบบอังกฤษ  การแปลงหน่วย  
ความร้อน  อุณหภูมิ  การถ่ายเทความร้อน  ความชื้น  ความเร็วลม  ความเร็วรอบ  กําลังและประสิทธิภาพ 
ของเครื่องยนต์และเคร่ืองปรับอากาศ  การอ่านแบบ  การออกแบบและการเขียนแบบ  การติดตั้ง   
การประมาณราคาสําหรับระบบเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่  การใช้เคร่ืองมือกลและเคร่ืองวัดทางไฟฟ้า  
การเลือกเทอร์โมสแตติกเอ็กแพนชั่นวาล์ว  หรือเปลี่ยนขนาดและความยาวของแคปปิลลาร่ีทิ้วป์   
จากตารางมาตรฐานที่กําหนด  การหุ้มและบุฉนวนท่อเย็น  ท่อส่งลมเย็น  การป้องกันมิให้ความชื้นก่อตัวขึ้น
และกลั่นตัวเป็นหยดน้ํา  การอุดรอยต่อตามผนังและตามที่แขวนหรือยึดท่อ  การเดินท่อเพื่อลดการ
สั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่เกิดจากเคร่ืองปรับอากาศ  การวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจาก
เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วและแคปปิลลารีทิ้วป์  วิธีการปรับและการต้ังความแตกต่างของช่วงการทํางาน 
ของอุปกรณ์ควบคุมความดัน  การหล่อลื่นอุปกรณ์ในระบบเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่   
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ชนิดและคุณสมบัติของน้ํามันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์  ผลกระทบของสารเจือปนในสารทําความเย็นและ
น้ํามันหล่อลื่น  น้ํา  น้ํามัน  ความชื้นและแก๊สที่ไม่สามารถควบแน่น  องค์ประกอบที่มีผลต่อสมรรถนะ
การระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์  อัตราการไหลของลม  พื้นที่ของผิวถ่ายเทความร้อน   
แท่นรองรับคอมเพรสเซอร์และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  สายพานส่งกําลัง  พูลเล่ย์  การปรับความตึง
สายพานและการหล่อลื่นคลัตช์  มาตรฐานเพลาเรียวและลิ่มพัดลมดูดอากาศ  ลิ้นช่องรับแผ่นกรองอากาศ   
ท่อระบายนํ้าทิ้ง  ตลอดจนการมีทัศนคติที่ดีในการการปฏิบัติงาน  การตรงต่อเวลา  การรักษาวินัย   
มีความซื่อสัตย์  และประหยัด 

ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้  ความสามารถ  
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างเคร่ืองกล  สาขาช่างเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์
โดยสารขนาดใหญ่  ให้เป็น  ดังนี้ 

  ๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ  ๑  ได้แก่ 
   ๓.๑.๑ ความรู้  ความเข้าใจ  ประกอบด้วย  ขอบเขตความรู้  ความเข้าใจในเร่ือง  

ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ความปลอดภัยและการรักษาสภาวะแวดล้อม 
     (๑.๑) การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์พื้นฐานอย่างถูกต้อง 
     (๑.๒) การปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า 
     (๑.๓) การปฏิบัติงานเก่ียวกับเคร่ืองยนต์  เคร่ืองจักร 
     (๑.๔) การปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมีและสารทําความเย็น 
     (๑.๕) การป้องกันอัคคีภัย 
     (๑.๖) การปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูด  

ไฟไหม้  สารเคมีและสารทําความเย็น 
     (๑.๗) การใช้สารทําความเย็นที่ไม่เป็นภัยต่อธรรมชาติและ

สภาวะแวดล้อม 
     (๑.๘) การปฏิบัติต่อสารทําความเย็น  น้ํามันหล่อลื่นและ

สารเคมีที่หมดอายุใช้งาน 
    (๒) ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
     (๒.๑) วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานอย่างง่าย 
     (๒.๒) วงจรไฟฟ้าเบ้ืองต้นของเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่ 
     (๒.๓) ประเภทและคุณสมบัติของตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 
     (๒.๔) หน่วยวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า  เช่น  โวลต์  โอห์ม  แอมแปร์  

วัตต์  เป็นต้น 
     (๒.๕) ประเภทและคุณสมบัติของแบตเตอร่ี 
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    (๓) เคร่ืองมือวัด  เคร่ืองมือทางไฟฟ้าและทางกล 
     (๓.๑) เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 
      (๓.๑.๑) มัลติมิเตอร์ 
      (๓.๑.๒) โอห์มมิเตอร์ 
      (๓.๑.๓) โวลต์มิเตอร์ 
      (๓.๑.๔) แอมป์มิเตอร์ 
      (๓.๑.๕) แคล้มป์มิเตอร์ 
     (๓.๒) เคร่ืองมือวัดทางกล  และเครื่องมือวัดพื้นฐาน 
      (๓.๒.๑) เคร่ืองตรวจรอยรั่วแบบแก๊สและแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
      (๓.๒.๒) ชุดเกจวัดความดันสารทําความเย็นชนิดต่าง  ๆ
      (๓.๒.๓) เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ  
      (๓.๒.๔) เคร่ืองวัดความถ่วงจําเพาะ 
      (๓.๒.๕) เคร่ืองมือวัดความตึงสายพาน 
     (๓.๓) เคร่ืองมือทางกล  เคร่ืองมือพื้นฐานสําหรับงาน

เคร่ืองปรับอากาศ 
      (๓.๓.๑) เคร่ืองมือตัดท่อแบบต่าง ๆ   
      (๓.๓.๒) เคร่ืองมือดัดท่อ 
      (๓.๓.๓) เคร่ืองมือบานแฟร์ 
      (๓.๓.๔) เคร่ืองมือขยายท่อ 
      (๓.๓.๕) ชุดเชื่อมแก๊ส 
      (๓.๓.๖) เคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า 
      (๓.๓.๗) เคร่ืองทําสุญญากาศ  
    (๔) ระบบการทําความเย็น 
     (๔.๑) ความร้อน  อุณหภูมิ  การถ่ายเทความร้อน 
     (๔.๒) หน่วยวัดระบบเอสไอ  (SI)  เมตริกและระบบอังกฤษ 
     (๔.๓) คณิตศาสตร์ช่าง  เช่น  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  เป็นต้น 
     (๔.๔) พื้นฐานของโครงสร้างและหลักการทํางานของ

อุปกรณ์ต่าง ๆ 
      (๔.๔.๑) คอมเพรสเซอร์  (Compressor) 
      (๔.๔.๒) คอนเดนเซอร์  (Condenser) 
      (๔.๔.๓) ฟิลเตอร์-ไดร์เออร์  (Filter  Drier) 
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      (๔.๔.๔) ตาแมว  (Sight  Glass) 
      (๔.๔.๕) ท่อแคปปิลลาร่ีทิ้วป์  (Capillary  Tube) 
      (๔.๔.๖) เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว  (Expansion  Valve) 
      (๔.๔.๗) อีวาโปเรเตอร์  (Evaporator) 
      (๔.๔.๘) ท่อทางเดินสารทําความเย็น 
      (๔.๔.๙) ท่อยางและข้ออ่อน 
      (๔.๔.๑๐) สวิตช์ควบคุมการทํางานของมอเตอร์พัดลม  

(Fan  Motor  Control  Switch) 
      (๔.๔.๑๑) สวติช์ควบคุมอุณหภูมิ  (Thermostat) 
      (๔.๔.๑๒) สวิตช์ควบคุมแรงดัน  (Pressure  Switch) 
      (๔.๔.๑๓) มอเตอร์กระแสตรง  โบลเวอร์และพัดลม  

(DC  Motor  Blower  and  Fan) 
      (๔.๔.๑๔) คลัตช์  (Clutch) 
      (๔.๔.๑๕) แบตเตอร่ี 
      (๔.๔.๑๖) อัลเตอร์เนเตอร์  (Alternator) 
      (๔.๔.๑๗) รีเลย์ไฟฟ้ากระแสตรง  (DC  Relay) 
    (๕) ชนิดและคุณสมบัติของสารทําความเย็น 
    (๖) ชนิดและคุณสมบัติของน้ํามันหลอ่ลื่นคอมเพรสเซอร์ 
    (๗) การอ่านค่าของชุดเคร่ืองมือวัดความดันสารทําความเย็นเบ้ืองต้น 
    (๘) การทําสุญญากาศ 
    (๙) การเติมสารทําความเย็น 
    (๑๐) หลักการและวิธีการเบ้ืองต้นในการติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์

พื้นฐานต่าง ๆ 
    (๑๑) วิธีการถ่ายสารทําความเย็นออกจากระบบเครื่องปรับอากาศ

รถยนต์ขนาดใหญ่ 
   ๓.๑.๒ ความสามารถ  ประกอบด้วย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ความปลอดภัยและการรักษาสภาวะแวดล้อม 
     (๑.๑) การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์พื้นฐานอย่างถูกต้อง 
     (๑.๒) การปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า 
     (๑.๓) การปฏิบัติงานเก่ียวกับเคร่ืองยนต์  เคร่ืองจักร 
     (๑.๔) การปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมีและสารทําความเย็น 
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     (๑.๕) การป้องกันอัคคีภัย 
     (๑.๖) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจาก

ไฟฟ้าดูด  ไฟไหม้  สารเคมีและสารทําความเย็น 
     (๑.๗) การใช้สารทําความเย็นที่ไม่เป็นภัยต่อธรรมชาติและ

สภาวะแวดล้อม 
     (๑.๘) การปฏิบัติต่อสารทําความเย็น  น้ํามันหล่อลื่นและ

สารเคมีที่หมดอายุใช้งาน 
    (๒) เคร่ืองมือวัด 
     (๒.๑) ใช้เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า  เช่น  มัลติมิเตอร์  แคล้มป์มิเตอร์  

เป็นต้น 
     (๒.๒) ใช้เคร่ืองมือวัดทางกล  เช่น  เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ  

ความดัน  ขนาด  ความยาว  ความถ่วงจําเพาะและเคร่ืองวัดความตึงสายพาน  เป็นต้น 
    (๓) ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
     (๓.๑) ต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาดไม่เกิน  

๔๔  กิโลวัตต์ 
     (๓.๒) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า  ต่อสายและบัดกรีสายไฟ 
     (๓.๓) การต่อขั้วและการพ่วงแบตเตอร่ี 
     (๓.๔) การประจุไฟฟ้าแบตเตอร่ี   
     (๓.๕) การบํารุงรักษาแบตเตอร่ีในรถยนต์ 
    (๔) ระบบการทําความเย็นและงานท่อ 
     (๔.๑) ใช้เคร่ืองมือต่าง  ๆ ในการตัด  ปรับแต่ง  ขยายบานแฟลร์  

และตัดท่อทองแดง 
     (๔.๒) เลือกงานเชื่อมใช้งานได้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน 
     (๔.๓) เชื่อมประสานท่อทองแดงกับท่อทองแดง  ท่อทองแดง

กับท่อเหล็ก  ท่อเหล็กกับท่อเหล็กได้โดยไม่ร่ัว 
     (๔.๔) ช่วยติดตั้ง  ยึดและเดินท่อสารทําความเย็นได้ 
     (๔.๕) บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
     (๔.๖) ช่วยปรับตั้งความตึงสายพาน 
   ๓.๑.๓ ทัศนคติ  ประกอบด้วย  การปฏิบัติงานการตรงต่อเวลา  การรักษาวินัย  

มีความซื่อสัตย์  และประหยัด   
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  ๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ  ๒  ได้แก่ 
   ๓.๒.๑ ความรู้  ความเข้าใจ  ประกอบด้วย  ขอบเขตความรู้  ความเข้าใจในเร่ือง  

ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ความปลอดภัย 
     (๑.๑) กฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับ

ไฟฟ้า 
     (๑.๒) กฎข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับมิติ

ของยานพาหนะ 
     (๑.๓) อันตรายจากการเชื่อมโลหะ 
     (๑.๔) การทํางานเกี่ยวกับของที่มีน้ําหนัก  เช่น  การเคลื่อนย้าย  

การใช้อุปกรณ์ช่วยยก  เป็นต้น 
    (๒) ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
     (๒.๑) กฎของโอห์ม  กฎของเลนซ์  กฎมือซ้าย  และกฎมือขวา

ของเฟลมม่ิง 
     (๒.๒) หลักการของวงจรขนานและวงจรอนุกรม 
     (๒.๓) การกําหนดขนาดสายไฟและชนิดของสายไฟ  เพื่อใช้งาน 

ได้อย่างเหมาะสม 
     (๒.๔) สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า  การอ่านแบบและวงจรไฟฟ้า

เคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ 
     (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) ตัวต้านทานควบคุมความเร็วมอเตอร์  

(Blower  Resistor) 
      (๒.๕.๖) อุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรง 
      (๒.๕.๗) คอยล์คลัตช์  (Clutch  Coil) 
      (๒.๕.๘) สวิตช์ตั้งเวลาอัตโนมัติ  (Timer) 
      (๒.๕.๙) เคร่ืองวัดความเร็วรอบ 
      (๒.๕.๑๐) ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  

(DC  Circuit  Breaker) 
      (๒.๕.๑๑) รีเลย์ต่าง ๆ  (Relays) 
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     (๒.๖) แบตเตอร่ี  อัลเตอร์เนเตอร์  (Alternator)  และ
วงจรควบคุม  ประกอบด้วย  มาตรฐานแบตเตอร่ี  ระดับโวลต์ประจุไฟฟ้า  สถานะการประจุ  (State  of  
Charge-SOC)  สถานะสุขภาพ  (State  of  Health-SOH)  และความถ่วงจําเพาะ 

    (๓) เคร่ืองมือและเคร่ืองมือวัด 
     (๓.๑) เคร่ืองวัดทางไฟฟ้า 
      (๓.๑.๑) เมกเกอร์โอห์ม  (Megger  Ohm-meter) 
      (๓.๑.๒) เ ค ร่ื อ ง มื อ วั ดคว าม เ ป็นฉนวน ไฟฟ้ า  

(Insulation  Tester) 
      (๓.๑.๓) เคร่ืองวิเคราะห์แบตเตอร่ี  (Battery  Analyser) 
     (๓.๒) เคร่ืองวัดทางกล 
      (๓.๒.๑) เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์  (Vernier  Caliper) 
      (๓.๒.๒) ไมโครมิเตอร์  (Micrometer) 
      (๓.๒.๓) เค ร่ืองวัดความเร็วลมและปริมาณลม  

(Annemo  Meter) 
      (๓.๒.๔) เคร่ืองวัดรอบ  (Tachometer) 
      (๓.๒.๕) ไซโครมิเตอร์  (Psychrometer) 
      (๓.๒.๖) เคร่ืองวิเคราะห์สุญญากาศ  (Vacuum  

Analyzer) 
      (๓.๒.๗) เคร่ืองวัดความถ่วงจําเพาะ  (Hydrometer) 
     (๓.๓) เคร่ืองมือทางกล 
      (๓.๓.๑) เคร่ืองทําสุญญากาศแบบชั้นเดียว  (Single  

Stage  Vacuum  Pump) 
      (๓.๓.๒) เคร่ืองทําสุญญากาศแบบ  ๒  ชั้น  (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) 
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      (๔.๑.๒) คอนเดนเซอร์  (Condenser)  ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ 

       ๑) แบบครีบแผ่นและท่อ  (Fin  and  Tube) 
       ๒) แบบเซอร์เพนไทน์  (Serpentine) 
       ๓) คอยล์ซับคูล  (Sub-Cool  Coil) 
      (๔.๑.๓) อีวาโปเรเตอร์แบบระเหยตรง  (Direct  

Expansion  Evaporator) 
       ๑) แบบเพรทฟิน  (Plate  Fin) 
       ๒) แบบคอร์รูเกจฟิน  (Corrugate  Fin) 
      (๔.๑.๔) ชุดควบคุมสารทําความเย็น  (Refrigerator  

Flow  Controls) 
       ๑) ออ โต เ มติ ก เ อ็ ก ซ์ แพนชั่ น ว าล์ ว  

(Automatic  Expansion  Valve) 
       ๒) เทอร์โมสแตติกเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว  

(Thermostatic  Expansion  Valve) 
       ๓) ท่อแคปปิลลารี  (Capillary  Tube) 
      (๔.๑.๕) ฟิลเตอร์-ไดเออร์  (Filter - Drier) 
      (๔.๑.๖) วาล์วท่อสารทําความเย็น  (Stop  Valve) 
      (๔.๑.๗) สวิตช์ควบคุมแรงดัน  (Pressure  Switch) 
      (๔.๑.๘) สวิตช์ควบคุมแรงดันน้ํามัน  (Oil  Pressure  

Switch) 
      (๔.๑.๙) ถังพักสารทําความเย็นเหลว  (Receiver) 
      (๔.๑.๑๐) ถังดักแยกน้ํามันหล่อลื่น  (Oil  Separator)   
      (๔.๑.๑๑) ถังดักสารทําความเย็นเหลวด้านกลับ  

(Accumulator) 
      (๔.๑.๑๒) ท่อยางและท่ออ่อน 
      (๔.๑.๑๓) โซลินอยด์วาล์ว  (Solenoid  Valve) 
      (๔.๑.๑๔) โซลินอยด์วาล์วควบคุมภาระคอมเพรสเซอร์  

(Solenoid  Valve  Compressor  Unloaded)   
      (๔.๑.๑๕) วาล์วควบคุมแรงดันด้านกลับ  (Suction  

Pressure  Regulator) 
      (๔.๑.๑๖) ฮีตเตอร์อ่างน้ํามัน  (Crank  Case  Heater) 
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     (๔.๒) วินิจฉัยปัญหาเบ้ืองต้น  การแก้ไขและการบํารุงรักษา 
     (๔.๓) การอ่านค่าจากชุดเคร่ืองวัด  (Gauge)  ความดัน 

สารทําความเย็นอย่างละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหา 
     (๔.๔) วิธีการถอดเปลี่ยนและประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ   

ของอุปกรณ์โดยละเอียด 
     (๔.๕) การล้างระบบสารทําความเย็น 
     (๔.๖) การตรวจสอบและวิธีการเติมน้ํามันหล่อลื่น 
     (๔.๗) การกักเก็บและฟื้นฟูสารทําความเย็น  (Recovering  

and  Recycling) 
     (๔.๘) ชนิดและคุณสมบัติของสารทําความเย็น  ได้แก่   

R-๒๒  R-๑๓๔a  R๔๐๔a  และชนิดอื่น ๆ 
   ๓.๒.๒ ความสามารถ  ประกอบด้วย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังต่อไปนี้ 
    (๑) เคร่ืองมือวัด 
     (๑.๑) ใช้เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 
      (๑.๑.๑) เมกเกอร์โอห์ม  (Megger  Ohm-meter) 
      (๑.๑.๒) วัตต์มิเตอร์  (Watt  meter) 
      (๑.๑.๓) เค ร่ืองวิ เคราะห์แบตเตอ ร่ี   (Battery  

Analyser) 
     (๑.๒) ใช้เคร่ืองมือวัดทางกล 
      (๑.๒.๑) เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์  (Vernier  Caliper) 
      (๑.๒.๒) ไมโครมิเตอร์  (Micrometer) 
      (๑.๒.๓) เคร่ืองวัดความถ่วงจําเพาะ  (Hydrometer) 
    (๒) ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
     (๒.๑) อ่านสัญลักษณ์และแบบวงจรไฟฟ้าได้ 
     (๒.๒) ตรวจหาสาเหตุ  ข้อขัดข้องและแก้ไขวงจรไฟฟ้าได้ 
     (๒.๓) ปรับแต่งวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม 
     (๒.๔) เดินวงจรควบคุมระบบไฟฟ้าที่ใช้ในเคร่ืองปรับอากาศได้ 
    (๓) ระบบสารทําความเย็นและงานท่อ 
     (๓.๑) ตรวจหาสา เหตุ   ข้ อขั ดข้ อ ง   และการแ ก้ ไข

เคร่ืองปรับอากาศจนสามารถทําให้เคร่ืองใช้งานได้ 
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     (๓.๒) ตัด  ดัด  และเชื่อมประสานท่อทองแดงขนาดต่าง ๆ  
ให้ถูกต้องตามแบบที่ใช้ประกอบในเคร่ืองปรับอากาศ 

     (๓.๓) ติดตั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ  
ขนาดไม่เกิน  ๔๔  กิโลวัตต์ 

     (๓.๔) ตรวจหารอยรั่ว  ทําสุญญากาศและบรรจุสารทําความเย็น  
ในเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่ 

   ๓.๒.๓ ทัศนคติ  ประกอบด้วย  แนวความคิดเห็นในเร่ืองการพัฒนาความรู้  
วิเคราะห์งาน  สามารถตัดสินใจ  แก้ไขปัญหา  และให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน 

  ๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ  ๓  ได้แก่ 
   ๓.๓.๑ ความรู้  ความเข้าใจ  ประกอบด้วย  ขอบเขตความรู้  ความเข้าใจในเร่ือง  

ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ความปลอดภัย  ได้แก่  การวางแผนและฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

ของสถานประกอบกิจการ   
     (๑.๑) ช่องทางเดิน 
     (๑.๒) ช่องทางส่งของ 
     (๑.๓) ที่เก็บของประเภทติดไฟง่าย 
     (๑.๔) ที่ติดตั้งเคร่ืองดับเพลิง 
     (๑.๕) การติดตั้งไฟแสงสว่าง 
     (๑.๖) การป้องกันเสียง 
     (๑.๗) การระบายอากาศ 
     (๑.๘) สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
    (๒) ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
     (๒.๑) การเขียนและออกแบบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
     (๒.๒) กําหนดชนิด  ประเภท  และขนาดของสายไฟฟ้า 

ให้เหมาะสม 
     (๒.๓) การทํางานของระบบควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์

ขนาดใหญ่  ขนาดความสามารถทําความเย็นไม่เกิน  ๔๔  กิโลวัตต์  (๑๕๐,๐๐๐  BTU/hr.) 
     (๒.๔) หลักการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  แบตเตอร่ี  และวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า 
     (๒.๕) วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
     (๒.๖) มอ เ ต อ ร์ ไ ฟฟ้ า ก ร ะ แสต ร ง แบบ มี แป 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) คํานวณโหลด  ออกแบบและการประมาณราคา  

สําหรับระบบเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่ 
    (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) เคร่ืองมือและเคร่ืองวัด 
     (๕.๑) เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 
      (๕.๑.๑) มาตรวัดชั่วโมง  (Hour  Meter) 
      (๕.๑.๒) เคร่ืองวัดความเร็วรอบ  (Stroboscope) 
      (๕.๑.๓) เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเป้ิล  

(Thermocouple) 
     (๕.๒) เคร่ืองมือวัดทางกล 
      (๕.๒.๑) เคร่ืองวัดความถ่วงจําเพาะ  (Hydrometer) 
      (๕.๒.๒) ความหมายของอุณหภูมิกระเปาะแห้ง  

กระเปาะเปียก  อัตราการไหลของปริมาตร  ความเร็ว  ปริมาตรความชื้นในอากาศและอุณหภูมิ 
      (๕.๒.๓) เคร่ืองมือถอดพูลเล่ย์ 
      (๕.๒.๔) เคร่ืองอัดลูกปืน  (เคร่ืองอัดไฮดรอลิก 

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)   



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

     (๖.๔) เขียนและอ่านแบบทั้งระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลได้ 
     (๖.๕) วิธีการติดตั้งระบบท่อสารทําความเย็น  ขนาดไม่เกิน  

๔๔  กิโลวัตต์   
      (๖.๕.๑) เดินท่อ เพื่ อ ให้ สารทํ าความ เ ย็นและ

น้ํามันหล่อลื่นไหลเวียนในระบบได้ถูกต้อง 
      (๖.๕.๒) เดินท่อเพื่อเฉล่ียสารทําความเย็นให้แผง

ระบายความเย็น  (Evaporator)  ตั้งแต่  ๒  ตัวขึ้นไป 
      (๖.๕.๓) การเลือกเทอร์โมสแตติกเอ็กแพนชั่นวาล์ว  

หรือเปลี่ยนขนาด  และความยาวของแคปปิลลาร่ีทิ้วป์จากตาราง 
     (๖.๖) วิธีการหุ้มและบุฉนวนท่อเย็น  การบุฉนวนท่อส่ง 

ลมเย็น  ตลอดจนการป้องกันมิให้ความชื้นก่อตัวขึ้นกลั่นตัวเป็นหยด  รู้วิธีอุดรอยต่อตามผนังและ 
ตามที่แขวน  หรือยึดท่อ 

     (๖.๗) การขยายตัวและหดตัวของท่อและการแขวน   
หรือยึดท่อการเดินท่อเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่เกิดจากเคร่ืองปรับอากาศ 

     (๖.๘) หลักการติดตั้งและซ่อมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศ 
     (๖.๙) อุปกรณ์ และหลั กการทํ า ง านของชุ ดควบ คุม 

สารทําความเย็น 
      (๖.๙.๑) การ วิ เคราะ ห์และแ ก้ ไขข้ อบกพ ร่อง 

ที่เกิดจากเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว  และแคปปิลลารีทิ้วป์ 
      (๖.๙.๒) วิธีการปรับและการตั้งความแตกต่างของ

ช่วงการทํางานของอุปกรณ์ควบคุมความดัน 
     (๖.๑๐) หลักการและ วิธีการหล่อลื่ นอุปกรณ์ ในระบบ

เคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่ 
      (๖.๑๐.๑) วิธีการส่งน้ํ ามันหล่อลื่นไปเลี้ยงส่วนที่

เคลื่อนที่ในคอมเพรสเซอร์ 
      (๖.๑๐.๒) ชนิดและคุณสมบัติของน้ํ า มันหล่อลื่น

คอมเพรสเซอร์ 
      (๖.๑๐.๓) ผลกระทบของสาร เจือปนในสารทํ า 

ความเย็น  และน้ํามันหล่อลื่น  เช่น  น้ํา  น้ํามัน  ความชื้นและแก๊สที่ไม่สามารถควบแน่น 
     (๖.๑๑) อง ค์ประกอบที่ มี ผลต่อสมรรถนะการระบาย 

ความร้อนของคอนเดนเซอร์  เช่น  อัตราการไหลของลม  พื้นที่ของผิวถ่ายเทความร้อน 
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    (๗) อุปกรณ์ทางกลที่ใช้ร่วมกับเคร่ืองปรับอากาศ 
     (๗.๑) แท่นรองรับคอมเพรสเซอร์และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า

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) แผน่กรองอากาศ 
     (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

การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
     (๑.๓) วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขระบบไฟฟ้าและระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
     (๑.๔) วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาแบตเตอร่ีและเครื่อง

กําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  และเครื่องประจุไฟฟ้ากระแสตรง 
     (๑.๕) ตรวจสอบระบบควบคุมและอุปกรณ์การทํางาน 

ของเครื่องปรับอากาศที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ 
     (๑.๖) คํ านวณแบบไฟฟ้ า   ขนาดเค ร่ืองป รับอากาศ   

และประมาณราคางานได้ 
    (๒) ระบบการทําความเย็น  งานท่อและการปรับอากาศ 
     (๒.๑) วินิจฉัยข้อขัดข้องของเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ 

ขนาดใหญ่ 
     (๒.๒) ควบคุมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่

ตามแบบที่กําหนด  จนเคร่ืองสามารถทํางานได้ 
     (๒.๓) ถอด  ล้างทําความสะอาด  และประกอบเครื่องปรับ 

อากาศรถยนต์ขนาดใหญ่ 
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     (๒.๔) เลือกใช้ขนาดเคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะสม 
     (๒.๕) ใช้เคร่ืองมือติดตั้งและเคร่ืองมือวัดที่ใช้กับเคร่ืองปรับ 

อากาศรถยนต์ขนาดใหญ่ 
   ๓.๓.๓ ทัศนคติ  ประกอบด้วย  แนวความคิดในการวิเคราะห์การวางแผน  

การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการทํางาน  ให้คําแนะนําและ
เสนอข้อคิดเห็นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งกําหนดมาตรการเชิงป้องกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
หม่อมหลวงปุณฑริก  สมิติ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 


