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ค าน า 
 

            แผนการสอนวิชาปฎิบัติงานท าความเย็นและปรับอากาศ รหัส 20301114 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการสอน เนื้อหาสาระ 
กิจกรรม  ค าถาม ใบงาน ที่ครอบคลุมจุดประสงค์ และค าอธิบายรายวิชา  และแผนการเรียนรู้บูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่เคร่งครัดรูปแบบของการเขียนหน่วย/แผนการเรียนรู้ สามารถปรับได้ตามธรรมชาติของวิชา 
ตามบริบทของคณะ แต่คงหัวข้อส าคัญไว้ ได้แก่  (1)  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (2)  สาระการเรียนรู้  (3)  กิจกรรม
การเรียนรู้ (4)  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ (5) การวัดและประเมินผล ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องท าความเข้าใจความหมายหลัก  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี โดยใช้ 2 เงื่อนไข คือ คุณธรรมและความรู้ ในการสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านวัตถุ
หรือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม(จริยธรรม)  
 ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification System) 
สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ก าลังแรงงาน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานระดับชาติ (National Benchmarking) และการ
วิเคราะห์หน้าที่การงาน (Functional Analysis) เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ทุกสาขาอาชีพ 
  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการสอนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
หากมีสิ่งผิดพลาดใดผู้จัดท าขอรับไว้เพื่อปรุงด้วยความขอบคุณยิ่ง 
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 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                           มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของรายวิชา 
 

สาขาวิชา/คณะ 
     สาขาวิชาช่างยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

 
1.รหัสและชื่อรายวิชา 
     20301114 วิชาปฎิบัติงานท าความเย็นและปรับอากาศ 
2.จ านวนหน่วยกิต 
     3  หน่วยกิต  
3.หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 
     3.1  หลักสูตร 
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

3.2 ประเภทของรายวิชา 
ช่างอุตสาหกรรม 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
   อาจารย์ นพฤทธิ์  พรหมลัง 
5.ภาคการศึกษา  ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี 1  ระดับชั้น ปวส ปีที่ 2 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   
   - 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
    - 
8.สถานที่เรียน 
สาขาวิชาช่างยนต์ 
9.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  ครั้งล่าสุด 
    - 
 

 
 
 
 
 
 
 



1.1 ตารางวิเคราะห์รายวิชา 
รหัสวิชา 20301114  วิชาปฎบิัติงานท าความเย็นและปรับอากาศ  จ านวน 3 หน่วยกิต 
ชั้นปีที ่1 สาขาวิชาช่างยนต์ 
 
     พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
ชื่อหน่วยการสอน 
การเรียนรู ้

ด้านพุทธิพิสัย 

ด้า
นท

ักษ
ะพ

ิสัย
(5

) 

ด้า
นจ

ิตพ
ิสัย

(5
) 

รว
ม(

40
) 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ

 

จ า
นว

นช
ั่วโ

มง
 

คว
าม

รู้ 
(5

) 

คว
าม

ข้า
ใจ

(5
) 

น า
ไป

ใช
้(5

) 

วิเ
คร

าะ
ห์(

5)
 

สัง
เค

รา
ะห

(์5
) 

ปร
ะเม

ินค
่า(

5)
 

หลักการของเครื่องท า
ความเย็น และปรับอากาศ 

4 4 5 4 5 4 4 5 35 5 6 

ส่วนประกอบระบบเครื่อง
ท าความเย็น และปรับ
อากาศ 

5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 12 

อุปกรณ์ควบคุมทางกลทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 12 

สารท าความเย็น และ
น้ ามันเครื่องเย็น 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 6 

การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 12 

การปฏิบัติงานท่อ 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 12 
การท าสุญญากาศและการ
บรรจุสารท าความเย็น 

5 5 5 5 5 4 4 5 38 5 6 

การต่อวงจรไฟฟ้าควบคุม
เครื่องท าความเย็น 

5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 12 

การตรวจซ่อมข้อบกพร่อง
แก้ไขทางกลและทางไฟฟ้า 

5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 6 

การตรวจซ่อมตู้เย็น ตู้แช่ 
ตู้น้ าเย็น 

5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 12 

รวมคะแนน 49 49 50 49 50 44 48 50 389 50 96 
ล าดับความส าคัญ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5  
ค าอธิบาย     5   หมายถึง   ระดับความส าคัญของแต่ละรายการมี  5 ระดับ คือ 1, 2, 3, 4, 5   

 
 
 
 
 



1.2 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหัสวิชา 20301114 ชื่อวิชาปฎิบัติงานท าความเย็นและปรับอากาศ 
จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์  6  ชั่วโมง  รวม  96  ชั่วโมงต่อภาคเรียน    
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที่ 1 
หลักการของเครื่องท าความเย็น และปรับอากาศ 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง
หลักการท างาน และกระบวนการระบบท าความเย็น
ปรับอากาศ 
2. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างานของระบบท า
ความเย็นและปรับอากาศตามหลักการ 
3. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างานเครื่องมือ
อุปกรณร์ะบบท าความเย็นและปรับอากาศตาม
หลักการ 
4. ปฎิบัติงานท่อและการท าสุญญากาศ และการบรรจุ
สารท าความเย็น ตามขั้นตอนและหลักการ 
5. ปฎิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบท าความเย็น
และปรับอากาศตามขั้นตอนและหลักการ 
6. วิเคราะห์ข้อบกพร่อง การแก้ปัญหาทางกลและทาง
ไฟฟ้าระบบท าความเย็นและปรับอากาศตามหลักการ 
7. ปฎิบัติตรวจซ่อมตามข้ันตอนและหลักการ 
8. ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้น้ าเย็นเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
เหมาะสมกับการปฏิบัติการถอด ประกอบระบบท า
ความเย็นและปรับอากาศตานขั้นตอน 
9. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ 
10. น านโยบายสถานศึกษา 3D ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เกียร์อัตโนมัติ 
11. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ รับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่ 
รู้ในการปฏิบัติงาน 
 
 

หน่วยการสอนที่ 2 
ส่วนประกอบระบบเครื่องท าความเย็น และปรับ
อากาศ 
หน่วยการสอนที่ 3 
อุปกรณ์ควบคุมทางกล ทางไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยการสอนที่ 4 
สารท าความเย็น และน้ ามันเครื่องเย็น 
หน่วยการสอนที่ 5 
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 
หน่วยการสอนที่ 6 
การปฏิบัติงานท่อ 
หน่วยการสอนที่ 7 
การท าสุญญากาศและการบรรจุสารท าความเย็น 
หน่วยการสอนที่ 8 
การต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องท าความเย็น 
หน่วยการสอนที่ 9 
การตรวจซ่อมข้อบกพร่องแก้ไขทางกลและทาง
ไฟฟ้า 
หน่วยการสอนที่ 10 
การตรวจซ่อมตู้เย็น ตู้แช่ ตู้น้ าเย็น 
 

 

 
 
 
 
 



1.3 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา 
 โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /ผล  5  มิติ / นโยบาย 3 D และ 11 ดี 11  เก่ง   
 รหัส 20301114  วิชาปฎิบัติงานท าความเย็นและปรับอากาศ หน่วยกติ  3 
ระดับชั้น ปวส ปีที่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
 

ชื่อหน่วยการ
สอน/ 

สมรรถนะ
รายวิชา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5
) 

มีเ
หต

ุผล
(5

) 

มีภ
ูมิค

ุ้มก
ัน(

5)
 

รอ
บร

ู้(5
) 

รอ
บค

อบ
(5

) 

ระ
มัด

ระ
วัง

(5
) 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จร

ิต(
5)

 

ขยั
นอ

ดท
น(

5)
 

มีส
ติป

ัญ
ญ

า(
5)

 

แบ
่งป

ัน(
5)

 

หลกัการของเคร่ือง
ท าความเยน็ และ
ปรับอากาศ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 5 

ส่วนประกอบระบบ
เคร่ืองท าความเยน็ 
และปรับอากาศ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 5 

อุปกรณ์ควบคุมทาง
กล ทางไฟฟ้า และ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 5 

สารท าความเยน็ 
และน ้ ามนัเคร่ืองเยน็ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 5 

การใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 5 

การปฏิบติังานท่อ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 5 
การท าสุญญากาศ
และการบรรจุสาร
ท าความเยน็ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 5 

การต่อวงจรไฟฟ้า
ควบคุมเคร่ืองท า
ความเยน็ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 5 

การตรวจซ่อม
ขอ้บกพร่องแกไ้ขทาง
กลและทางไฟฟ้า 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 5 

 

 



 
 

ชื่อหน่วยการ
สอน/ 

สมรรถนะ
รายวิชา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5
) 

มีเ
หต

ุผล
(5

) 

มีภ
ูมิค

ุ้มก
ัน(

5)
 

รอ
บร

ู้(5
) 

รอ
บค

อบ
(5

) 

ระ
มัด

ระ
วัง

(5
) 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จร

ิต(
5)

 

ขยั
นอ

ดท
น(

5)
 

มีส
ติป

ัญ
ญ

า(
5)

 

แบ
่งป

ัน(
5)

 

การตรวจซ่อม
ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ ตูน้ ้ า
เยน็ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 5 

รวม 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 490 5 
ล าดับ

ความส าคัญ 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5  

 
หมวดที ่ 2.  จุดประสงคแ์ละมาตรฐานรายวิชา 

 
1.จุดประสงค์รายวิชา 
              ๑.  เพื่อให้มีทักษะในงานท่อสารท าความเย็น 
    ๒.  เพื่อให้มีทักษะในการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบท าความเย็นและปรับอากาศ 
    ๓.  เพื่อให้มีทักษะในการต่อ  ติดตั้งอุปกรณ์วงจรไฟฟ้าและระบบควบคุม 
    ๔. เพื่อให้มีทักษะในการท าสญุญากาศ  บรรจุสารท าความเย็น  การวิเคราะห์และแก้ไข  
ปัญหาในระบบสารท าความเย็นและปรับอากาศ 

 
2.มาตรฐานรายวิชา 

๑.  มีทักษะในงานท่อสารท าความเย็น 
๒.  มีทักษะในการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบท าความเย็นและปรับอากาศ 
๓.  มีทักษะในการต่อ  ติดตั้งอุปกรณ์วงจรไฟฟ้าและระบบควบคุม 
๔. มีทักษะในการท าสุญญากาศ  บรรจสุารท าความเย็น  การวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาใน 

ระบบสารท าความเย็นและปรบัอากาศ 

 
3.ค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับ  ท่อสารท าความเย็น  วงจรไฟฟ้า  มอเตอร์ไฟฟ้า  ส าหรับเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  ระบบ
ควบคุมทางไฟฟ้า  การตดิตั้งระบบท าความเย็นและปรับอากาศ  การท าสญุญากาศ  บรรจสุารท าความเย็น ป๊ัมดาวน์ วิเคราะห์
แก้ปัญหาในระบบท าความเย็นและปรับอากาศ 

 
 
 



หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
16 ชั่วโมง 

สอนเสริม 
- 
 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ 
การฝึกงาน 
80 ชั่วโมง 

การศึกษาด้วยตนเอง 
- ชั่วโมง 

 
2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
               2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 

หมวดที ่ 4.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีต้องพัฒนา 
   1. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

           2. มีความซื่อสัตย์ พูดจาสุภาพ 
           3. ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
           4. กล้าแสดงความคิดเห็น 
           5. มีน้ าใจกับเพื่อนร่วมห้อง และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

1.2 วิธีการสอน 
           แจ้งเนื้อหา จุดประสงค์การเรียน และอภิปรายถึงเนื้อหา สาระการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา ตามเนื้อหา
การเรียนรู้หน่วยการเรียน ตกลงหลักเกณฑ์การวัดผล และการให้คะแนนในส่วนต่างๆ ร่วมกัน ให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 
   1. คะแนนคุณธรรมจริยธรรม 

           2. คะแนนระหว่างเรียน  ได้แก่คะแนนทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน คะแนนทดสอบย่อย และคะแนน
การปฎิบัติงาน  
           3. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์   
 
บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ 
              นักเรียนเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เหมะสมกับปฎิบัติท าความเย็นและปรับอากาศ 
หลักความมีเหตุผล 
              นักเรียนวิเคราะห์ และวางแผนงานท่อ วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบท าความเย็นตามขั้นตอน 
หลักการมีภูมิคุ้มกัน 



นักเรียนปฎิบัติระบบท าความเย็น และปรับอากาศ โดยค านึงถึงความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย 
เงื่อนไขความรู้ 
                นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการท างาน ของระบบท าความเย็นด้วยวิธีอย่างง่าย 
เงื่อนไขคุณธรรม 
               นักเรียนมีความรับผิดชอบ ประหยัดและซื่อสัตย์สุจริตในการปฎิบัติ 
 

2. ความรู้ 
1. ความรู้ที่ต้องได้รับ ได้แก่ การท าแบบฝึกหัด การปฎิบัติงานตามใบงาน การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 

จากสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ 
        2. วิธีการสอนได้แก่ อธิบายโครงสร้างเนื้อหา บทเรียน กิจกรรม งาน ภารกิจ สรุปสาระส าคัญของบทเรียน 
ตอบค าถามเพ่ือการทบทวน น าเสนอผลงานจากแบบทดสอบและภารกิจการฝึกทักษะ  
        3. วิธีการประเมินผล  ได้แก่ แบบฝึกหัดและการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ผลการปฏิบัติงาน การมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการซักถาม ตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย สังเกตจากการ
ท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง และการเขียนรายงานตนเอง (Self-Report)  

 
3. ทักษะทางปัญญา 

1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา ได้แก ่การฝึกทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนและหลังเรียน การค้นคว้า 
เพ่ิมเติมจากสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ 
        2. วิธีการสอนได้แก่ อธิบายโครงสร้างเนื้อหา บทเรียน กิจกรรม งาน ภารกิจ สรุปสาระส าคัญของบทเรียน 
ตอบค าถามเพ่ือการทบทวน น าเสนอผลงานจากแบบทดสอบและภารกิจการฝึกทักษะ  
        3. วิธีการประเมินผล  ได้แก่ แบบฝึกหัดและการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ผลการปฏิบัติงาน การมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการซักถาม ตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย สังเกตจากการ
ท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง และการเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา ได้แก่ การมอบหมายงานใน 

ชั้นเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-5 คน ออกมาอภิปรายและสรุปผลงานร่วมกันหน้าชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒ
ธรรม ประสบการณ์ ข่าวสารในท้องถิ่นจากสื่อต่างๆ ช่วยกันท าความสะอาดห้องเรียน 
        2. วิธีการสอนได้แก่ อธิบายโครงสร้างเนื้อหา บทเรียน กิจกรรม งาน ภารกิจ สรุปสาระส าคัญของบทเรียน 
ตอบค าถามเพ่ือการทบทวน น าเสนอผลงานจากแบบทดสอบและภารกิจการฝึกทักษะ  
        3. วิธีการประเมินผล  ได้แก่ แบบฝึกหัดและการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ผลการปฏิบัติงาน การมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการซักถาม ตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย สังเกตจากการ
ท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง และการเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 
 

2. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ต้องพัฒนา 

สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล   
                 1. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือประกอบการเรียนการสอน Power Point  แบบฟอร์มการแนะน า



ตนเองของนักศึกษา แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                 2. สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง สื่อคอมพิวเตอร์
น าเสนอโดยโปรแกรม Power Point 
       3. สื่อของจริง ได้แก่ เครื่องยนต์ระบบปรับอากาศ ชุดทดลองปฎิบัติงานท าความเย็นและปรับอากาศ   
               4. แหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด  ศูนย์วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต ศูนย์หนังสือ  อินเทอร์เน็ต  ห้องสมุดประชาชน 
           2.2 วิธีการสอนได้แก่ อธิบายโครงสร้างเนื้อหา บทเรียน กิจกรรม งาน ภารกิจ สรุปสาระส าคัญของ
บทเรียน ตอบค าถามเพ่ือการทบทวน น าเสนอผลงานจากแบบทดสอบและภารกิจการฝึกทักษะ  
           2.3 วิธีการประเมินผล  ได้แก่ แบบฝึกหัดและการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ผลการปฏิบัติงาน การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการซักถาม ตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย สังเกตจากการ
ท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง และการเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผล 
5.1  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  และสื่อที่ใช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 หลักการของเครื่องท าความ

เย็นและปรับอากาศ 
1.1 วัฎจักรการท าความเย็น 
และหลักการท างาน 
ของเครื่องท าความเย็นแบบ
ต่าง ๆ 
1.2 ความร้อน ความดัน 
ความชื้น 

6  1. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนหลักการ 
5. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
6. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
7. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 

2-3 ส่วนประกอบระบบเครื่องท า
ความเย็นและ 
ปรับอากาศ 
2.1 ชนิดของคอมเพรสเซอร์ 
2.2 ชนิดของเครื่องควบแน่น 
2.3 ชนิดของอีแวปปอเรเตอร์ 
2.4 ส่วนประกอบของตัว
ควบคุมน้ ายา 
 
 

12  1. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนหลักการ 
5. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
6. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
7. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 

4-5 อุปกรณ์ควบคุมทางกล ทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
3.1 การเลือก TEV AEV 
CAP TUBE และ 
ฟิลเตอร์ไดรเออร์ 
3.2 การต่ออุปกรณ์ควบคุม
ทางไฟฟ้าใช้งาน 

12  1. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการค านวณ 
5. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
6. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
7. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

 



 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  และสื่อที่ใช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
6 สารท าความเย็นและ

น้ ามันเครื่องเย็น 
4.1 คุณสมบัติของสารท า
ความเย็น 
4.2 ชนิดของสารท าความเย็น 
4.3 ความปลอดภัยของการ
ใช้สารความเย็น และ 
การรักษาสภาพแวดล้อมทาง
อากาศ 

6  1. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
6. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
7. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 

7-8 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 
5.1 เครื่องมือในงานเครื่อง
เย็นชนิดต่าง ๆ 
5.2 เครื่องมือวัดและทดสอบ
ทางไฟฟ้า 

12  1. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
6. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
7. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
 

10-11 การปฏิบัติงานท่อ 
6.1 การวัดขนาดท่อด้วย
ไมโครมิเตอร์เวอร์เนีย 
6.2 การบานท่อ ขยายท่อ 
และการดัดท่อ 
6.3 การต่อท่อ ด้วยข้อต่อ
แบบต่าง ๆ 
6.4 การเชื่อมท่อด้วยการ
เชื่อมประสาน 

12  1. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
6. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
7. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

 



 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  และสื่อที่ใช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
12 การท าสุญญากาศและบรรจุ

สารท าความเย็น 
7.1 การตรวจรั่วโดยการใช้
ไนโตรเจน 
7.2 ขั้นตอนการท า
สุญญากาศ 
7.3 ขั้นตอนบรรจุสารท า
ความเย็น 

6  1. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
6. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
7. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 

13-14 การต่อวงจรไฟฟ้าควบคุม
เครื่องท าความเย็น 
8.1 วงจรไฟฟ้าตู้เย็นทั่วไป 
8.2 ต่อวงจรไฟฟ้าตู้เย็นแบบ
โนฟรอส 

8.3 ต่อวงจรไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ 

12  1. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
6. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
7. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 

15 การตรวจซ่อมข้อบกพร่อง
และแก้ไขทางกลและ 
ทางไฟฟ้า 
9.1 การรับงานซ่อมและ
บันทึกรายการ 
9.2 วิเคราะห์ปัญหาทางกล
และทางไฟฟ้า 
9.3 วางแผนซ่อมแก้ไข 

6  1. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
6. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
7. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

 



 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  และสื่อที่ใช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
16-17 การตรวจซ่อมตู้เย็น ตู้แช่

และตู้น้ าเย็น 
10.1 รับและบันทึกรายการ 
10.2 วิเคราะห์ปัญหาทางกล
และทางไฟฟ้า 
10.3 วางแผนซ่อมแก้ไข 
10.4 รายงานผลการซ่อม
บันทึกประวัติ 

12  1. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
3. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
4. ครูอธิบายขั้นตอน 
5. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
6. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
7. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
8. ครูท าการประเมินผล 
9. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
10. นักศึกษาท าทดสอบย่อย 
 

 

 
 
5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

คุณธรรม จริยธรรม (กิริยามารยาท การเข้าชั้นเรียน และการแต่งกาย) 
งานที่มอบหมาย (แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ใบงานแบบฝึกหัด  
แบบทดสอบย่อย Pretest -Posttest) 

1-16 
1-16 

 

20 % 
30 % 

 
แบบทดสอบกลางภาค 9 20 % 
แบบทดสอบปลายภาค 18 30 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

6.1 หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
ชูชัย ต.ศิริวัฒนา. การท าความเย็นและการปรับอากาศ. กรุงเทพฯ : ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546. 
สนอง   อิ่มเอม. เครื่องท าเย็นและปรับอากาศ. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2535. 
 
6.2 หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างอิง  ที่ส าคัญ  
วีระศักดิ์  มะโนน้อม. งานปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เอมพันธ์,2546. 
ชัยสวัสดิ์  เทียนวิบูลย์. การท าความเย็นและปรับอากาศ. กรุงเทพฯ: 2523. 
ธีระยุทธ์  สุวรรณประทีป. เทคนิคเครื่องกล 6. กรุงเทพฯ: เอ็มแอนด์อี  จ ากัด, 2543. 
สวัสดิ์  บุญเถื่อน. เครื่องปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545. 
สมศักดิ์  สุโมตยกุล. เครื่องปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545. 
สนอง  อ่ิมเอม. เครื่องท าคาวมเย็น. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์  พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ จ ากัด, 2530. 
สุธิกานต์ วงษ์เสถียร.  เครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ (ภาคทฤษฎี) . กรุงเทพฯ: สกายบุ๊คส์, 2543.  
Denso ; Car Air Conditiones Service Manuanl ; Japen: Nippondenso Co., Ltd., 1987. 
 
ข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ 
www.eerg.eng.rmutp.ac.th/E_Learning/.../chapter.htm 
www.tpabook.com/ 
www.energyefficiencyasia.org/ 
www.cstc.ac.th 
www.welovebook.com/ 
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