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แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายสถานศึกษา 3D
รหัส 1011 – 1417 วิชา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2559
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

จัดทาโดย
นายสมศักดิ์ แสนเมือง

สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ ใช้
( ) ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้
( ) ควรปรับปรุ งเกี่ยวกับ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .....................................................
(.....................................................)
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง
........./.................../............
( ) ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้
( ) ควรปรับปรุ งดังเสนอ
( ) อื่น ๆ ................................................................................................................................................
ลงชื่อ .....................................................
(.....................................................)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
........./................./............
( ) อนุญาตให้ใช้ในการสอนได้
( ) อื่น ๆ ................................................................................................................................................
ลงชื่อ .....................................................
(.....................................................)
คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
........./................./............

3

คานา
รายวิชาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ รหัสวิชา 1011 – 1417
จัดเป็ นรายวิชาที่อยู่ในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2559 โดยอยูใ่ นหมวดวิชาเลือก
เสรี สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง ผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
รายวิชานี้ข้ ึนเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคาอธิ บายรายวิชาที่กาหนด ใน
หลักสู ตรของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
การแบ่งหน่วยการเรี ยนรู ้จะแบ่งออกเป็ น 8 หน่วยการเรี ยน โดยจะอ้างอิงภาคปฏิบตั ิเป็ น
หลัก และจะสอดแทรกภาคทฤษฏีไว้ตามหน่วยการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ในแต่ละหน่วย
การเรี ยนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี ได้เรี ยบเรี ยงจากเอกสารหลายเล่มรวมทั้งประสบการณ์ที่เกิดจาก
การสอนของผูเ้ รี ยบเรี ยงเอง โดยมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกหน่วยการเรี ยน
โดยในการดาเนิ นกิ จกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ฉบับนี้ จะสมบูรณ์ ได้ ควรใช้ควบคู่กบั เอกสาร
ประกอบการจัดการเรี ยนรู้ ภาคทฤษฏี และเอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ ภาคปฏิบตั ิ ที่ผูจ้ ดั ทาได้
เรี ยบเรี ยงไว้เรี ยบร้อยเช่นเดียวกัน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทาหวังว่าคงจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยน การ
สอนในรายวิชาเครื่ องทาความเย็น ได้เป็ นอย่างดี ทั้งต่อครู ผดู ้ าเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนและต่อตัว
นักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถนาความรู ้ไปใช้ในการบริ การ การติดตั้งและตรวจซ่ อมระบบการทา
ความเย็นในท้องตลาดได้เป็ นอย่างดี เพื่อจะได้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมสื บไป ทั้งนี้ หากมี
ข้อเสนอแนะประการใด ผูจ้ ดั ทายินดีนอ้ มรับไว้ดว้ ยความขอบคุณยิง่
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สารบัญ
คานา
แผนการจัดการเรี ยนรู้
การวิเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู ้และสมรรถนะรายวิชา
ตารางวิเคราะห์หลักสู ตรรายวิชา
ตารางกาหนดหน่วยการเรี ยนรู ้และเวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
หน่วยที่ 1. เครื่ องมือในงานระบบการทาความเย็น
หน่วยที่ 2. งานท่อในระบบการทาความเย็น
หน่วยที่ 3. งานคอมเพรสเซอร์
หน่วยที่ 4. งานตรวจเช็คอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ า
หน่วยที่ 5. งานสาธิตและปฏิบตั ิระบบการทาความเย็นของตูเ้ ย็น
หน่วยที่ 6. งานสาธิ ตและปฏิบตั ิระบบการทาความเย็นของตูน้ ้ าเย็น
หน่วยที่ 7. การประยุกต์ใช้งานระบบการทาความเย็น
หน่วยที่ 8. ข้อแนะนาในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้อง

หน้ า
4
6
7
8
10
11
20
34
49
64
79
91
101
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แผนการจัดการเรียนรู้
รหัสวิชา 10111417 ชื่อวิชา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
จานวน 2 หน่วยกิต 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2559
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ไฟฟ้ ากาลัง
จุดประสงค์ รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทางานของเครื่ องทาความเย็นระบบอัดไอ
2. เพื่อให้มีความสามารถใช้เครื่ องมือในงานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจรทางกลและทาง
ไฟฟ้ าของเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการของเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
2. ประกอบติดตั้งและทดสอบงานท่อเครื่ องทาความเย็น
3. ตรวจซ่อมเครื่ องทาความเย็น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิหลักการของเครื่ องทาความเย็น การถ่ายเทความร้อน ชนิดของความร้อน ความ
ดัน ส่ วนประกอบและหลักการทางานของเครื่ องทาความเย็นระบบอัดไอ สารทาความเย็นน้ ามันหล่อลื่น
งานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟ้ า วงจรทางกล การทาสุ ญญากาศ การบรรจุสารทาความเย็น
ในเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ
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การวิเคราะห์ หน่ วยการเรียนรู้และสมรรถนะรายวิชา
รหัสวิชา 10111417 ชื่อวิชา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
หน่วยกิต (ชัว่ โมง) 2 (4)
เวลาเรี ยนต่อภาค 72 ชัว่ โมง
หน่ วยที่
1.

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

2.

เครื่ องมือในงานระบบการทา
ความเย็น
งานท่อในระบบการทาความเย็น

3.

งานคอมเพรสเซอร์

4.

งานตรวจเช็กอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ า

5.

งานสาธิตและปฏิบตั ิระบบการทา
ความเย็นของตูเ้ ย็น
งานสาธิตและปฏิบตั ิระบบการทา
ความเย็นของตูน้ ้ าเย็น
การประยุกต์ใช้งานระบบการทา
ความเย็น
ข้อแนะนาในการใช้งานและการ
แก้ไขข้อขัดข้อง

6.
7.
8.

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางาน การบริ การ การ
ติดตั้ง และตรวจซ่อมเครื่ องทาความเย็นระบบอัดไอ
2. เลือกใช้วสั ดุ – อุปกรณ์เครื่ องทาความเย็นได้ตามลักษณะ
ของงานที่ปฏิบตั ิ
3. เลือกใช้เครื่ องมือเครื่ องทาความเย็นได้ตามลักษณะของ
งานที่ปฏิบตั ิ
4. ปฏิบตั ิใช้เครื่ องมืองานท่อ ตามขั้นตอนและกระบวนการ
5. ปฏิบตั ิใช้เครื่ องมืองานเชื่อมประสาน ตามขั้นตอนและ
กระบวนการ
6. ปฏิบตั ิใช้เครื่ องมืองานวัดทดสอบ ตามขั้นตอนและ
กระบวนการ
7. ติดตั้งและทดสอบงานท่อ ตามขั้นตอนและกระบวนการ
8. ติดตั้งและทดสอบงานวงจรไฟฟ้ า ตามขั้นตอนและ
กระบวนการ
9. ปฏิบตั ิงานการทาสุญญากาศให้ระบบ ตามขั้นตอนและ
กระบวนการ
10. ปฏิบตั ิงานการบรรจุสารทาความเย็นให้ระบบ ตาม
ขั้นตอนและกระบวนการ
11. ปฏิบตั ิงานบริ การและตรวจซ่อมเครื่ องทาความเย็น
ตามขั้นตอนและกระบวนการ
12. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน / การเรี ยน
13. นานโยบายสถานศึกษา 3D ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
14. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสยั มีความรับผิดชอบ มี
วินยั มีความละเอียดรอบคอบ และมีความสนใจใฝ่ รู ้ในการ
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับระบบการทาความเย็น
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ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตรรายวิชา
รหัสวิชา 10111417 ชื่อวิชา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
หน่วยกิต (ชัว่ โมง) 2 (4) เวลาเรี ยนต่อภาค 72 ชัว่ โมง ชั้น ปวช. 2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ ากาลัง
พฤติกรรม
ชื่อหน่วย
1. เครื่ องมือในงานระบบการทา
ความเย็น
1.1 เครื่ องมือในงานระบบการทา
ความเย็น
2. งานท่อในระบบการทาความเย็น
2.1 งานท่อในระบบการทาความ
เย็น
2.2 งานเชื่อมท่อ
2.3 ปฏิบตั ิแผงงานดัดท่อ
3. งานคอมเพรสเซอร์
3.1 งานถอดและประกอบ
คอมเพรสเซอร์
3.2 การอ่านค่าแผ่นป้ ายและการ
เช็กขั้วคอมเพรสเซอร์
3.3 การตรวจสอบกาลังทางดูด
และอัดและการเติมน้ ามันให้
คอมเพรสเซอร์
4. งานตรวจเช็กอุปกรณ์ใน
วงจรไฟฟ้ า
4.1 การตรวจเช็ก Current relay
และ Overload
4.2 การตรวจเช็ก Thermostat
และ Capacitor
4.3 การตรวจเช็ก LPC. และ
HPC.
5. งานสาธิตและปฏิบตั ิระบบการทา
ความเย็นของตูเ้ ย็น
5.1 ปฏิบตั ิแผงสาธิตตูเ้ ย็น
5.2 ปฏิบตั ิแผงฝึ กตูเ้ ย็น
5.3ปฏิบตั ิแผงสาธิตตูเ้ ย็นระบบ

พุทธิพิสยั
1.

1

2.

3.

4.

5.

6.

รวม

ทักษะ จิต จานวน
พิสยั พิสยั ชัว่ โมง

2

2

6

3

18

3

18

3

18

2

12

1

2
5

1

1

3

1
2

3
3
4

1

1

3

1

3

1

3

6
1

1

2

1

1

2

1

1

3
4

2
1
1

3
3
2

8
No frost
6. งานสาธิตและปฏิบตั ิระบบการทา
ความเย็นของตูน้ ้ าเย็น
6.1 ปฏิบตั ิแผงสาธิตตูน้ ้ าเย็นแบบ
ธรรมดาและแบบ 3 ก๊อก
6.2 ปฏิบตั ิแผงฝึ กตูน้ ้ าเย็น
7. การประยุกต์ใช้งานระบบการทา
ความเย็น
7.1 การประยุกต์ใช้งานระบบการ
ทาความเย็น
8. ข้อแนะนาในการใช้งานและการ
แก้ไขข้อขัดข้อง
8.1 ข้อแนะนาในการใช้งานและ
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
การทาความเย็น
8.2 งานบริ การทัว่ ไป
8.3 ภาคผนวก : การบริ การและ
ตรวจซ่อมระบบการทาความเย็น
รวม
ความสาคัญ/สัดส่ วนคะแนน
(ร้ อยละ)

3
1

3

2

3
2

1

1

12

2

6

3

18

20

108

2
4

1

2

2

3
2

1
3

2

8

19
30

50

หมายเหตุ พุทธิพิสยั ช่อง 1. หมายถึงความรู้
ช่อง 2. หมายถึงความเข้าใจ
ช่อง 3. หมายถึงการนาไปใช้
ช่อง 4. หมายถึงการวิเคราะห์ ช่อง 5. หมายถึงการสังเคราะห์ ช่อง 6. หมายถึงการประเมินค่า
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ตารางกาหนดหน่ วยการเรียนรู้และเวลาที่ใช้ ในการจัดการเรียนรู้
รหัสวิชา 10111417 ชื่อวิชา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ

หน่ วยที่
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

ชื่อหน่ วย /รายการสอน

สัปดาห์ ที่

ชั่วโมงที่

1. เครื่องมือในงานระบบการทาความเย็น
1.1 เครื่ องมือในงานระบบการทาความเย็น
2. งานท่ อในระบบการทาความเย็น
2.1 งานท่อในระบบการทาความเย็น
2.2 งานเชื่อมท่อ
2.3 ปฏิบตั ิแผงงานดัดท่อ
3. งานคอมเพรสเซอร์
3.1 งานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์
3.2 การอ่านค่าแผ่นป้ ายและการเช็กขั้วคอมเพรสเซอร์
3.3 การตรวจสอบกาลังทางดูดและอัดและการเติมน้ ามันให้
คอมเพรสเซอร์
4. งานตรวจเช็กอุปกรณ์ ในวงจรไฟฟ้า
4.1 การตรวจเช็ก Current relay และ Overload
4.3 การตรวจเช็ก Thermostat และ Capacitor
4.3 การตรวจเช็ก LPC. และ HPC.
5. งานสาธิตและปฏิบัตริ ะบบการทาความเย็นของตู้เย็น
5.1 ปฏิบตั ิแผงสาธิตตูเ้ ย็น
5.2 ปฏิบตั ิแผงฝึ กตูเ้ ย็น
5.3ปฏิบตั ิแผงสาธิตตูเ้ ย็นระบบ No frost
6. งานสาธิตและปฏิบัตริ ะบบการทาความเย็นของตู้นา้ เย็น
6.3 ปฏิบตั ิแผงสาธิตตูน้ ้ าเย็นแบบธรรมดาและแบบ 3 ก๊อก
6.3 ปฏิบตั ิแผงฝึ กตูน้ ้ าเย็น
7. การประยุกต์ ใช้ งานระบบการทา ความเย็น
7.1 การประยุกต์ใช้งานระบบการทาความเย็น
8. ข้ อแนะนาในการใช้ งานและการแก้ ไขข้ อขัดข้ อง
8.3 ข้อแนะนาในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการทา
ความเย็น
8.4 งานบริ การทัว่ ไป
8.3 ภาคผนวก : การบริ การและตรวจซ่อมระบบการทาความเย็น
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แผนการจัดการเรี ยนรู้

หน่ วยที่ 1

รหัสวิชา 10111417 ชื่อวิชา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่ องทา
ความเย็นและปรับอากาศ
ชื่อหน่วย เครื่ องมือในงานระบบการทาความเย็น

สัปดาห์ที่ 1
จานวน 4 ชัว่ โมง

การออกแบบการจัดการเรียนเพือ่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ

ภูมิค้ ุมกัน

3. เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิ

4. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึง
ความละเอียด รอบคอบ
และปลอดภัย

เหตุผล
1. บอกการแบ่งชนิดของเครื่ องมือ
ตามลักษณะการใช้งาน
2. บอกหน้าที่การใช้งานของเครื่ องมือ
แต่ละชนิดตามหลักการ

เครื่องมือในงานระบบ
การทาความเย็น

คุณธรรม

ความรู้ + ทักษะ
- การแบ่งชนิ ดของเครื่ องมือ

- ความมีวนิ ยั
- ความสนใจใฝ่
รู้ น
ความเย็
- ความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด

- หน้าที่การใช้งาน

เศรษฐกิจ
1, 2, 3

สั งคม
1,2

วัฒนธรรม
1, 2, 4

สิ่ งแวดล้อม
4
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หน่ วยที่ 1
จานวน 4 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา อุปกรณ์ ควบคุมระบบเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ชื่อหน่ วย เครื่ องมือในงานระบบการทาความเย็น
เรื่อง เครื่ องมือในงานระบบการทาความเย็น

1. สาระสาคัญ
ในงานระบบการทาความเย็นจาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือหลายชนิด โดยสามารถแบ่งชนิดของ
เครื่ องมือตามลักษณะการใช้งานได้เป็ น 3 ลักษณะคือ เครื่ องมืองานท่อ เครื่ องมืองานเชื่อมประสาน
และเครื่ องมืองานวัดทดสอบ โดยเครื่ องมือทั้ง 3 ลักษณะ จะมีหน้าที่การใช้งานที่มีลกั ษณะแตกต่าง
กันตามชนิดของงาน ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องศึกษาวิธีการแยกแยะชนิดของเครื่ องมือ และหน้าที่การใช้
งานของเครื่ องมือแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ โดยในการปฏิบตั ิงานจะน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นประชาธิ ปไตยและการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดมา
สอดแทรกไว้ตามความเหมาะสม
2. สมรรถนะประจาหน่ วย
2.1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับการแบ่งชนิดของเครื่ องมือ และหน้าที่การใช้งาน
2.2 บอกการแบ่งชนิ ดของเครื่ องมือตามลักษณะการใช้งาน
2.3 บอกหน้าที่การใช้งานของเครื่ องมือแต่ละชนิดตามหลักการ
2.4 เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิ
2.5 ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
2.6 แสดงพฤติกรรมถึงความมีวนิ ยั ความสนใจใฝ่ รู ้ ความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยา
เสพติด
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3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งชนิ ดของเครื่ องมือในงานระบบการทาความเย็น
2. เพือ่ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของเครื่ องมือในงานระบบการทาความเย็น
3. เพื่อให้มีทกั ษะเกี่ยวกับการนาเครื่ องมือในงานระบบการทาความเย็น ไปใช้งานให้ตรงกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4. เพื่อให้มีวินยั ความสนใจใฝ่ รู้ ความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. สามารถอธิ บายวิธีการแบ่งชนิดของเครื่ องมือในระบบการทาความเย็นได้
2. สามารถอธิบายหน้าที่การใช้งานของเครื่ องมือในระบบการทาความเย็นได้
3. บอกชนิดของเครื่ องมือได้ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4. เข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
5. มีการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนและปฏิบตั ิงานเสร็ จตามเวลาที่กาหนด
6. มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรื อทางาน
7. แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นและให้ความร่ วมมือในการทางาน
8. ใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 เครื่องมือในงานระบบการทาความเย็น
4.1.1 เครื่องมือในงานระบบการทาความเย็น
กิจกรรมที่ 1 – 1 การรู้จกั ชนิดและหน้าที่การทางานของเครื่ องมือในงานระบบการทา
ความเย็น
เนือ้ เรื่องย่อ
ในงานระบบการทาความเย็น จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือหลายชนิดด้วยกัน ซึ่ งพอจะจาแนก
ตามหน้าที่การใช้งานได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. เครื่ องมืองานท่อ จัดเป็ นเครื่ องมือที่จาเป็ นจะต้องใช้กบั งานท่อเบื้องต้น เช่น การตัดท่อ,
ขยายท่อ, บานแฟลร์ ท่อ และดัดท่อ เป็ นต้น
2. เครื่ องมืองานเชื่อมประสาน งานท่อในระบบการทาความเย็น จาเป็ นต้องมีงานเชื่อม
ประสานอยูเ่ สมอ ดังนั้นเครื่ องมืองานเชื่อมประสานจัดเป็ นเครื่ องมือที่จาเป็ นยิง่
3. เครื่ องมืองานวัดและทดสอบ ในงานระบบการทาความเย็นจาเป็ นต้องมีการวัดทดสอบ
ทางกลและทางไฟฟ้ าอยูเ่ สมอ เช่น การวัดค่าแรงดันไฟฟ้ า, กระแสไฟฟ้ า, ความดันของน้ ายาเครื่ องทา
ความเย็น และการตรวจรั่ว เป็ นต้น
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5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 1. ชั่วโมงที่ 1 – 6 (การรู้จกั ชนิดและหน้าที่การทางานของเครื่ องมือในงานระบบการ
ทาความเย็น)
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 แนะนาให้นกั เรี ยนได้รู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการเรี ยนรายวิชาเครื่ องทาความเย็น
และปรับอากาศ 1
1.2 แนะนาเอกสารอ้างอิงและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรี ยนรู้ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้
ซักถามเรื่ องเอกสารอ้างอิงและเอกสารอื่น ๆ หลังจากนั้นให้สรุ ป จดบันทึกไว้
1.3 นักเรี ยนทาใบทดสอบก่อนเรี ยน รายวิชาเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ 1
1.4 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายเรื่ องความหมายวิวฒั นาการและประโยชน์ของการทาความ
เย็น เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ร่วมยกตัวอย่างประกอบ (เอกสารฯ ท.)
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาเอกสารฯ ป. หัวข้อ 1.1 เรื่ องเครื่ องมือในงานระบบการทาความเย็น
2.2 แนะนา,อธิ บายถึงกฎในโรงงานต่าง ๆ รวมถึงการเบิก – จ่ายวัสดุ - อุปกรณ์และ
เครื่ องมือต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
2.3 ให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิตามใบงานที่ 1.1 โดย ชี้แจงลาดับขั้นตอนในการลงปฏิบตั ิให้
นักเรี ยนเข้าใจแล้วจึงปฏิบตั ิ
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3. ขั้นสรุ ป
3.1 นักเรี ยนสรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
3.2 อบรมเรื่ องระเบียบการใช้เครื่ องมือ การปฏิบตั ิตามกฎของโรงงาน ความตั้งใจในการ
ปฏิบตั ิงานและการตรงต่อเวลา
3.3 ครู ผสู ้ อนเน้นย้าให้นกั เรี ยนตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบาย
สถานศึกษา 3D ในส่ วนของความละเอียด ความรอบคอบ ความปลอดภัย ความมีวินยั ความสนใจ
ใฝ่ รู ้ ความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 1.1 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 1.1
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 1.1.1 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 1.1.2 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 1.1
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความมีเหตุผล
- นักเรี ยนบอกวิธีการแบ่งชนิดของเครื่ องมือตามลักษณะการใช้งาน
- นักเรี ยนบอกหน้าที่การใช้งานของเครื่ องมือแต่ละชนิดตามหลักการ
2. ความพอประมาณ
- นักเรี ยนเตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการทดลอง
3. การมีภูมิค้ ุมกันในตัวทีด่ ี
- นักเรี ยนปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
4. เงื่อนไขความรู้
- นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับวิธีการการแบ่งชนิ ดของเครื่ องมือในงานระบบการทาความเย็น
- นักเรี ยนรู้หน้าที่การใช้งานของเครื่ องมือในงานระบบการทาความเย็น
5. เงื่อนไขคุณธรรม
- นักเรี ยนมีความละเอียดรอบคอบ และแสดงพฤติกรรมถึงความมีวินยั ความสนใจใฝ่ รู้
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การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3 D
1. ด้ านประชาธิปไตย
- มีการเปิ ดโอกาสนักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นไทย
- นักเรี ยนมีความละเอียดรอบคอบ และแสดงพฤติกรรมถึงความมีวินยั ความสนใจใฝ่ รู้
3. ด้ านภูมิค้ ุมกันภัยจากยาเสพติด
- นักเรี ยนใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
6. สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
สื่ อสิ่ งพิมพ์
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคทฤษฏี
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคปฏิบตั ิ
- เอกสารอ้างอิง ลาดับที่ 1, 2 และ 3
สื่ อโสตทัศน์
- แผ่นใส แสดงรู ปเครื่ องมือในงานระบบการทาความเย็น
หุ่นจาลองหรือของจริ ง
- เครื่ องมือในพื้นที่ปฏิบตั ิการฯ
7. หลักฐาน
หลักฐานความรู้
- ผลการสังเกต
- ผลการมอบหมายงาน
- ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
หลักฐานการปฏิบัติงาน
- ผลงาน / ชิ้นงานของนักเรี ยน
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
8. วัดและประเมินผล
8.1 เครื่องมือประเมิน
- ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 1.1 (เอกสารฯ ท.)
- ใบประเมินผลที่ 1.1
(เอกสารฯ ท.)
- ใบทดสอบความรู้ที่ 1.1.1 (เอกสารฯ ป.)
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- ใบทดสอบความรู้ที่ 1.1.2 (เอกสารฯ ป.)
- ใบประเมินผลที่ 1.1
(เอกสารฯ ป.)
8.2 วิธีการประเมิน
- ประเมินกิจนิสัยการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ความเข้าใจและการมีส่วนร่ วม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั
ความประพฤติ การแต่งกาย การปฏิบตั ิตามกฎต่าง ๆ ของโรงงาน การตรงต่อเวลา การเตรี ยมพื้น
ฐานความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน และคุณธรรม จริ ยธรรมพื้นฐานทัว่ ไปตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
1.1 (เอกสารฯ ท.) และใบประเมินผลที่ 1.1 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตกระบวนการการเตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ การใช้เครื่ องมือ และการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
1.1 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินผลงาน โดยการสังเกตความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิ การนาไปใช้ งานที่
มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยน ประเมินความรู้โดยใช้ใบทดสอบความรู้ที่ 1.1 (เอกสารฯ ท.) ใบ
ทดสอบความรู้ที่ 1.1.1 (เอกสารฯ ป.) และใบทดสอบความรู้ที่ 1.1.2 (เอกสารฯ ป.) ประเมินคุณภาพ
ของงาน การปฏิบตั ิงานหรื อการทดสอบเพิม่ เติม ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่ 1.1 (เอกสารฯ ท.)
และใบประเมินผลที่ 1.1 (เอกสารฯ ป.)
8.2 เกณฑ์ การประเมิน
- คะแนน 80 – 100 = ดี
- คะแนน 70 – 79 = ปานกลาง
- คะแนน 60 – 69 = พอใช้
- คะแนน 50 – 59 = ต้องปรับปรุ ง
9. กิจกรรมเสนอแนะ / งานทีม่ อบหมาย
ก่อนเรียน
ให้นกั เรี ยนสังเกตตามสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น บ้านเรื อน, ร้านค้า, ห้องแถว, ศูนย์การค้า หรื อ
ภายในสถานศึกษาต่าง ๆ จะเห็นถึงอิทธิ พลของระบบการทาความเย็น ที่เกี่ยวข้องกับชี วติ ประจาวัน
ให้นกั เรี ยนจดบันทึก ระบบการทาความเย็นชนิ ดต่าง ๆ ที่สังเกตเห็นตามสถานที่ดงั กล่าว
ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนได้ยกตัวอย่างชนิดของระบบการทาความเย็นชนิดต่าง ๆ ที่สังเกตเห็นตามสถานที่
ต่าง ๆ มาบอกเล่ากับเพื่อนในห้อง
ร่ วมทากิจกรรมต่าง ๆ และการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 1 สอนครั้งที่ 1
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หลังเรียน
หลังจากนักเรี ยนได้ทราบถึงความสาคัญของระบบกาทาความเย็นและได้รู้จกั เครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้
งานในระบบการทาความเย็นแล้ว จึงให้นกั เรี ยนสังเกตต่อไปว่า ระบบการทาความเย็นต่าง ๆ ที่ได้เห็น
ถ้าเกิดมีการซ่อมแซม, บารุ งรักษาหรื อติดตั้งใหม่ เราในฐานะช่างจะสามารถนาเครื่ องมือที่รู้จกั ไปใช้
แก้ปัญหาในงานที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง
กิจกรรมเสนอแนะ ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
10. เอกสารอ้างอิง
1. สนอง อิ่มเอม. 2544. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศรถยนต์ . กรุ งเทพมหานคร:
อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พลับบลิชชิ่ง.
2. สมศักดิ์ สุ โมตยกุล. 2545. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ. กรุ งเทพมหานคร:
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน).
3. Andrew D.Althouse, Carl H. Turnquist, Alfred F. Bracciano.1982. Modern Refrigeration
and Air Conditioning. South Holland, Illinois: The Goodheart – Willcox Company, Ine.
11. บันทึกหลังการสอน
ข้ อสรุ ปหลังการสอน
........................................................................................................................................... .........
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้
...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ผลการสอนของครู
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ปัญหาทีพ่ บ
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
แนวทางแก้ปัญหาและ / หรือพัฒนา
...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
วันที่ ......เดือน ...............พ.ศ. ..........
บันทึกการตรวจสอบและ / หรือข้ อเสนอแนะของหัวหน้ าแผนกวิชา
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
วันที่ ......เดือน ...............พ.ศ. ..........
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แผนการจัดการเรี ยนรู้
รหัสวิชา 10111417 ชื่อวิชา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่ องทา
ความเย็นและปรับอากาศ
ชื่อหน่วย งานท่อในระบบการทาความเย็น

หน่ วยที่ 2
สัปดาห์ที่ 2 - 4
จานวน 12 ชัว่ โมง

การออกแบบการจัดการเรียนเพือ่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
3. เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิ

ภูมิค้ ุมกัน
4. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความ
ละเอียด รอบคอบ และ
ปลอดภัย

เหตุผล
1. บอกขั้นตอนการใช้เครื่ องมือ
งานท่อต่าง ๆ ตามขั้นตอน
2. ปฏิบตั ิงานท่อต่าง ๆ ตามหลักการ
ปฏิบตั ิงานท่อ

งานท่ อในระบบการทา
ความเย็น

ความรู้ + ทักษะ

คุณธรรม

- ขั้นตอนการใช้เครื่ องมืองานท่อ

-

- ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานท่อ

เศรษฐกิจ
1, 2, 3

สั งคม
1, 2, 4

มนุษย์สความเย็
ัมพันธ์ น
ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์สุจริ ต
ความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม
2, 4
4
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หน่ วยที่ 2
จานวน 18 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา อุปกรณ์ ควบคุมระบบเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ชื่อหน่ วย งานท่อในระบบการทาความเย็น
เรื่อง งานท่อในระบบการทาความเย็น

1. สาระสาคัญ
งานท่อในระบบการทาความเย็น จัดเป็ นการปฏิบตั ิงานพื้นฐานที่สาคัญในรายวิชาเครื่ องทาความ
เย็นและปรับอากาศ 1 จากลักษณะงานที่ปฏิบตั ิสามารถแบ่งลักษณะงานท่อออกเป็ น 3 ส่ วนคือ งาน
ท่อในระบบการทาความเย็น(ปฏิบตั ิงานท่อพื้นฐาน) งานเชื่อมท่อ และปฏิบตั ิแผงงานดัดท่อ โดยใน
แต่ละส่ วนจะมีการปฏิบตั ิงานแยกย่อยออกไปอีกตามความเหมาะสม ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องศึกษาขั้นตอน
การใช้เครื่ องมือต่าง ๆ แล้วลงมือปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามหลักการ และมีชิ้นงานที่สามารถนาไปใช้ใน
งานจริ ง ๆ ได้ โดยในการปฏิบตั ิงานจะน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม
จริ ยธรรม ความเป็ นประชาธิ ปไตยและการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดมาสอดแทรกไว้ตามความเหมาะสม
2. สมรรถนะประจาหน่ วย
2.1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานท่อในระบบการทาความเย็น และขั้นตอนการใช้
เครื่ องมือต่างๆ
2.2 บอกขั้นตอนการใช้เครื่ องมืองานท่อต่าง ๆ ตามขั้นตอน
2.3 ปฏิบตั ิงานท่อต่าง ๆ ตามหลักการปฏิบตั ิงานท่อ
2.4 เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิ
2.5 ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
2.6 แสดงพฤติกรรมถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความเป็ น
ประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
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3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการใช้เครื่ องมืองานท่อในระบบการทา
ความเย็น
2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานท่อต่าง ๆ ในระบบการทาความเย็น
3. เพื่อให้มีทกั ษะเกี่ยวกับการนาเครื่ องมืองานท่อในงานระบบการทาความเย็น ไปใช้งานด้วย
ความปลอดภัย
4. เพื่อให้มีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความเป็ น
ประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. สามารถอธิ บายขั้นตอนต่าง ๆ ในการใช้เครื่ องมืองานท่อในระบบการทาความเย็นได้
2. ปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมืองานท่อได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. ปฏิบตั ิงานท่อพื้นฐานต่าง ๆ ได้ตรงตามหลักการปฏิบตั ิงานท่อ
4. ปฏิบตั ิแผงงานดัดท่อ ได้ตรงตามหลักการปฏิบตั ิงานท่อ
5. เข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
6. มีการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนและปฏิบตั ิงานเสร็ จตามเวลาที่กาหนด
7. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต และมีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรื อทางาน
7. แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นและให้ความร่ วมมือในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
8. ใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 งานท่อในงานระบบการทาความเย็น
4.1.1 งานท่อในงานระบบการทาความเย็น
กิจกรรมที่ 2 – 1 ปฏิบตั ิงานท่อระบบการทาความเย็น (งานท่อพื้นฐาน)
เนือ้ เรื่องย่อ
ในงานระบบการทาความเย็น จะต้องมีท่อเป็ นอุปกรณ์สาคัญในการเป็ นทางเดินของน้ ายาใน
ระบบ ดังนั้น จึงมีงานที่เกี่ยวกับตัดต่อท่อ 4 แบบด้วยกัน คือ
1. งานตัดท่อ เป็ นงานที่ใช้ในการซ่อมแซมระบบท่อ หรื อ เดินท่อใหม่
2. งานขยายท่อ เป็ นงานที่ตอ้ งการต่อท่อที่มีขนาดเดียวกัน ให้มีความยาวเพิ่มขึ้นซึ่ งอาจ
เป็ นงานซ่อม แซมระบบ หรื อการเดินท่อใหม่ก็ได้
3. งานบานแฟลร์ ท่อชั้นเดียว ใช้กบั งานท่อที่ตอ้ งการต่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถ
ใช้วธิ ี การเชื่อมเข้าด้วยกัน จึงหันมาใช้บานแฟลร์ แทน
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4. งานบานแฟลร์ ท่อสองชั้น ลักษณะงานเหมือนกับงานบานแฟลร์ ท่อชั้นเดียว แต่จะมี
ความแข็งแรงมากกว่า
4.1.2 งานเชื่อมท่อ
กิจกรรมที่ 2 – 2 ปฏิบตั ิงานเชื่อมท่อ
เนือ้ เรื่องย่อ
งานท่อในระบบการทาความเย็นจะต้องมีงานเชื่อมท่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ซึ่ งมี
รายละเอียดที่ตอ้ งพิจารณาดังนี้
1. ส่ วนประกอบต่าง ๆ ที่จะทาให้เกิดงานเชื่อมที่ถูกต้องและสมบูรณ์
2. อุปกรณ์ในงานเชื่ อมแก๊ส ที่เป็ นชุดเชื่ อม
3. การปรับเปลวไฟเพื่อใช้งาน ซึ่ งประกอบด้วยการปรับก๊าซอเซติลิน 0.5Kg/cm2 และ
ก๊าซออกซิ เจน 5Kg/cm2
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเชื่อมต่อท่อ ซึ่ งเริ่ มต้นจากงานที่นามาเชื่อม จนถึงงานเชื่อมที่
สมบูรณ์ที่เป็ นไปตามขั้นตอนปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
4.1.3 ปฏิบัติแผงงานดัดท่อ
กิจกรรมที่ 2 – 3 ปฏิบตั ิแผงงานดัดท่อ
เนือ้ เรื่องย่อ
ในระบบการทาความเย็นขนาดเล็กโดยทัว่ ไปที่นิยมใช้กนั ในท้องตลาด มักจะใช้ท่อทองแดง
อ่อนเป็ นทางเดินของน้ ายา ซึ่ งท่อทางแดงอ่อนสามารถดัดให้มีรัศมีโค้งต่าง ๆ ด้วยเครื่ องมือ 3
ประเภท คือ
1. Tube bender หรื อ Levek type
2. Spering bender
3. Gear type
ซึ่ งเครื่ องมือทั้ง 2 ประเภท Tube bender จะได้รับความนิยมมากที่สุด
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 2. ชั่วโมงที่ 7 – 12 (ปฏิบตั ิงานท่อระบบการทาความเย็น)
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง
ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายเรื่ องความดัน ความร้อนและวิธีการวัดค่า เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้สอบถาม (เอกสารฯ ท.)
1.3 แนะนาให้นกั เรี ยนรู ้จกั งานท่อและความสาคัญของงานท่อในระบบการทาความเย็น
ยกตัวอย่างประกอบ
1.4 แนะนาเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ตลอดจนงานจริ งที่สามารถศึกษาได้
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
แนะนาใบความรู ้ที่ 2.1 ซึ่ งกล่าวถึงวิธีการปฏิบตั ิงานท่อ (เอกสารฯ ป.)
2.2 แนะนาเรื่ องข้อปลีกย่อยต่าง ๆ ที่มีความจาเป็ นในการเป็ นช่าง เช่น การรู ้จกั สังเกต
คุณธรรม จริ ยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริ ต
2.3 นักเรี ยนลงปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 2.1 โดยชี้ แจงลาดับขั้นตอนในการลงปฏิบตั ิ
ให้นกั เรี ยนทราบแล้วจึงปฏิบตั ิ (เอกสารฯป.)
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 อบรมเรื่ องระเบียบการใช้เครื่ องมือ การปฏิบตั ิตามกฎของโรงงาน ความตั้งใจในการ
ปฏิบตั ิงานและการตรงต่อเวลา
3.3 ครู ผสู ้ อนเน้นย้าให้นกั เรี ยนตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบาย
สถานศึกษา 3D ในส่ วนของการมีมนุษย์สัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความเป็ น
ประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
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4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 1.2 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 1.2
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 2.1.1 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 2.1.2 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 2.1
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 3. ชั่วโมงที่ 13 – 18 (ปฏิบตั ิงานเชื่อมท่อ)
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายและแสดงวิธีการคานวณค่าปริ มาณความร้อน เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้ซกั ถาม (เอกสารฯ ท.)
1.3 แนะนาให้นกั เรี ยนรู ้จกั เรื่ องงานเชื่ อมท่อและความสาคัญของงาน (เอกสารฯป.)
1.4 แนะนาเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ตลอดจนงานจริ งที่สามารถศึกษาได้
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2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู ้ที่ 2.2 ซึ่ งกล่าวถึงงานเชื่อมท่อและขั้นตอนการปฏิบตั ิในงานเชื่อมท่อ
2.2 แนะนาเรื่ องต่าง ๆ ที่ควรรูู ู้และต้องระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับกา
ปฏิบตั ิงานช
2.3 นักเรี ยนลงปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 2.2 โดยชี้ แจงลาดับขั้นตอนในการลงปฏิบตั ิให้
นักเรี ยนทราบ โดยในบางขั้นตอนอาจมีการสาธิ ตการปฏิบตั ิงานจริ งให้นกั เรี ยนดูแล้วจึงลงปฏิบตั ิ
(เอกสาร ฯ ป.)
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู ผสู ้ อนเน้นย้าให้นกั เรี ยนตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบาย
สถานศึกษา 3D ในส่ วนของการมีมนุษย์สัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความเป็ น
ประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 1.3 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 1.3
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 2.2.1 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 2.2.2 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 2.2
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 4. ชั่วโมงที่ 19 – 24 (ปฏิบตั ิแผงงานดัดท่อ)
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง
ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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1. ขั้นนาสู่ บทเรียน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐานอธิ บายหลักการทาความเย็นโดยการใช้น้ าแข็งและการระเหยตัวของ
น้ า (เอกสารฯ ท.)
1.3 แนะนาให้นกั เรี ยนรู ้จกั แผงงานดัดท่ออุปกรณ์ต่าง ๆ , ขนาดและความรู ้เกี่ยวกับงานท่อที่
จะนามาใช้กบั แผงงานดัดท่อ (เอกสารฯ ป.)
1.4 แนะนาเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ตลอดจนงานจริ งที่สามารถศึกษาได้
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู ้ที่ 2.3 ซึ่ งกล่าวถึงแผงงานดัดท่อและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานดัดท่อ
(เอกสารฯ ป.)
2.2 แนะนาความรู ้เรื่ องการดัดท่อ และสาธิ ตตัวอย่างการดัดท่อ ตลอดจนบอกย้าเรื่ อง
จุดสาคัญหรื อจุดอันตรายต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง
2.3 นักเรี ยนลงปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 2.3 โดยชี้แจงลาดับขั้นตอนในการลงปฏิบตั ิให้
นักเรี ยนทราบ (เอกสารฯ ป. , แฟ้ มสะสมงานฯ)
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู ผสู ้ อนเน้นย้าให้นกั เรี ยนตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบาย
สถานศึกษา 3D ในส่ วนของการมีมนุษย์สัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความเป็ น
ประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 2.1 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 2.1
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 2.3.1 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 2.3.2 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 2.3
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
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การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความมีเหตุผล
- นักเรี ยนบอกขั้นตอนการใช้เครื่ องมืองานท่อต่าง ๆ ตามขั้นตอน
- นักเรี ยนปฏิบตั ิงานท่อต่าง ๆ ตามหลักการปฏิบตั ิงานท่อ
2. ความพอประมาณ
- นักเรี ยนเตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิ
3. การมีภูมิค้ ุมกันในตัวทีด่ ี
- นักเรี ยนปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
4. เงื่อนไขความรู้
- นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานท่อในระบบการทาความเย็น
- นักเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการใช้เครื่ องมือต่างๆ
5. เงื่อนไขคุณธรรม
- นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริ ต
การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3 D
1. ด้ านประชาธิปไตย
- มีการเปิ ดโอกาสนักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิ ดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นไทย
- นักเรี ยนมีความละเอียดรอบคอบ และแสดงพฤติกรรมถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริ ต
3. ด้ านภูมิค้ ุมกันภัยจากยาเสพติด
- นักเรี ยนใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
6. สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
สื่ อสิ่ งพิมพ์
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคทฤษฏี
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคปฏิบตั ิ
- เอกสารอ้างอิง ลาดับที่ 1, 2, 3 และ 4
สื่ อโสตทัศน์
- แผ่นใส แสดงรู ปตัวอย่างงานท่อในงานระบบการทาความเย็น
- แผ่นใส แสดงตัวอย่างแผงงานดัดท่อ
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หุ่นจาลองหรือของจริง
- ตัวอย่างงานจริ ง จากการปฏิบตั ิงานท่อพื้นฐาน งานเชื่ อม และตัวอย่างแผงงานดัดท่อ
- ตัวอย่างงานจริ ง แผงงานดัดท่อ
7. หลักฐาน
หลักฐานความรู้
- ผลการสังเกต
- ผลการมอบหมายงาน
- ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
หลักฐานการปฏิบัติงาน
- ผลงาน / ชิ้นงานของนักเรี ยน
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
8. วัดและประเมินผล
8.1 เครื่องมือประเมิน
- ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 1.2, 1.3, 2.1
(เอกสารฯ ท.)
- ใบประเมินผลที่ 1.2, 1.3, 2.1
(เอกสารฯ ท.)
- ใบทดสอบความรู้ที่ 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2 (เอกสารฯ ป.)
- ใบประเมินผลที่ 2.1, 2.2, 2.3
(เอกสารฯ ป.)
8.2 วิธีการประเมิน
- ประเมินกิจนิสัยการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ความเข้าใจและการมีส่วนร่ วม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั
ความประพฤติ การแต่งกาย การปฏิบตั ิตามกฎต่าง ๆ ของโรงงาน การตรงต่อเวลา การเตรี ยมพื้น
ฐานความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน และคุณธรรม จริ ยธรรมพื้นฐานทัว่ ไปตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
1.2, 1.3, 2.1 (เอกสารฯ ท.) และใบประเมินผลที่ 1.2, 1.3, 2.1 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตกระบวนการการเตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ การใช้เครื่ องมือ และการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
1.2, 1.3, 2.1 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินผลงาน โดยการสังเกตความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิ การนาไปใช้ งานที่
มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยน ประเมินความรู ้โดยใช้ใบทดสอบความรู ้ที่ 1.2, 1.3, 2.1 (เอกสารฯ ท.)
ใบทดสอบความรู้ที่ 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2 (เอกสารฯ ป.) ประเมินคุณภาพของงาน การ
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ปฏิบตั ิงานหรื อการทดสอบเพิ่มเติม ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่ 1.2, 1.3, 2.1 (เอกสารฯ ท.) และใบ
ประเมินผลที่ 2.1, 2.2, 2.3 (เอกสารฯ ป.)
8.3 เกณฑ์ การประเมิน
- คะแนน 80 – 100 = ดี
- คะแนน 70 – 79 = ปานกลาง
- คะแนน 60 – 69 = พอใช้
- คะแนน 50 – 59 = ต้องปรับปรุ ง
9. กิจกรรมเสนอแนะ / งานทีม่ อบหมาย
สอนครั้งที่ 2
ก่อนเรียน
ให้นกั เรี ยนสังเกตระบบการทาความเย็นต่าง ๆ ซึ่ งจะพบเห็นว่าระบบทาความเย็นดังกล่าวจะมี
งานท่อเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ
ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนได้ยกตัวอย่างงานท่อต่าง ๆ ที่อยูใ่ นระบบการทาความเย็นแต่ละชนิด เปิ ดโอกาสให้
ซักถามเมื่อไม่เข้าใจ
ร่ วมทากิจกรรมต่าง ๆ และการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 2 สอนครั้งที่ 2
หลังเรียน
เมื่อนักเรี ยนได้รับทราบและได้ลงปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานท่อแบบต่าง ๆ แล้ว ยังมีงานท่อส่ วนหนึ่งที่
สาคัญคืองานเชื่อมท่อ โดยถ้านักเรี ยนมีโอกาสก็ให้สังเกตดู งานเชื่ อมที่มีโดยทัว่ ไปในระบบการทา
ความเย็น
กิจกรรมเสนอแนะ ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
สอนครั้งที่ 3
ก่อนเรียน
ให้นกั เรี ยนสังเกตระบบการทาความเย็นต่าง ๆ ซึ่ งจะเห็นว่าในระบบงานท่อของระบบ
การทาความเย็น จะมีงานเชื่อมท่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ
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ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างงานเชื่อมท่อ มีความสาคัญอย่างไร และมีอยูต่ รงไหนบ้างในระบบ
การทาความเย็น
ร่ วมทากิจกรรมการต่าง ๆ และการเรี ยนรู ้ที่เห็นไปตามแผนจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 2 สอนครั้งที่ 3
หลังเรียน
เมื่อนักเรี ยนรับทราบและได้ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานเชื่อมท่อแล้ว ยังมีงานท่อที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ
การตัดท่อ โดยให้นกั เรี ยนสังเกตดูวา่ ระบบการทาความเย็นโดยทัว่ ไป จะมีการดัดท่อเข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วยเสมอ
กิจกรรมเสนอแนะ............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
สอนครั้งที่ 4
ก่อนเรียน
ให้นกั เรี ยนสังเกตแนวทางการเดินท่อในวงจรน้ ายา ของระบบเครื่ องทาความเย็น ซึ่ งการจะให้ท่อ
จะเดินไปในทิศทางใด ต้องใช้ความรู ้เรื่ องการดัดท่อเป็ นสาคัญ
ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างว่า งานดัดท่อมีความสาคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องกับงานท่อตรงไหนบ้าง
ร่ วมกันทากิจกรรมและการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 2 สอนครั้งที่ 4
หลังเรียน
เมื่อนักเรี ยนผ่านขั้นตอนการปฏิบตั ิงานท่อเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นก็จะเริ่ มเข้าสู่ งานวงจรน้ ายาใน
ระบบการทาเครื่ องทาความเย็น ให้นกั เรี ยนสังเกตดูวา่ ในระบบการทาความเย็นจริ ง ๆ มีอุปกรณ์อะไร
อยูบ่ า้ งในวงจรน้ ายา
กิจกรรมเสนอแนะ ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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10. เอกสารอ้างอิง
1. สนอง อิ่มเอม. 2544. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศรถยนต์ . กรุ งเทพมหานคร:
อมริ นทร์ พริ้ นติง้ แอนด์พลับบลิชชิ่ง.
2. สมศักดิ์ สุ โมตยกุล. 2545. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ. กรุ งเทพมหานคร:
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน).
3. ห.จ.ก. กุลธรเอนเจเนียริ่ ง. 2540 . อุปกรณ์ เครื่องทาความเย็น. กรุ งเทพมหานคร.
4. Andrew D.Althouse, Carl H. Turnquist, Alfred F. Bracciano.1982. Modern Refrigeration
and Air Conditioning. South Holland, Illinois: The Goodheart – Willcox Company, Ine.
11. บันทึกหลังการสอน
ข้ อสรุ ปหลังการสอน
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................... ............
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผลการสอนของครู
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ปัญหาทีพ่ บ
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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แนวทางแก้ปัญหาและ / หรือพัฒนา
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
วันที่ ......เดือน ...............พ.ศ. ..........
บันทึกการตรวจสอบและ / หรือข้ อเสนอแนะของหัวหน้ าแผนกวิชา
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
วันที่ ......เดือน ...............พ.ศ. ..........
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แผนการจัดการเรี ยนรู้

หน่ วยที่ 3

รหัสวิชา 10111417 ชื่อวิชา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่ อง
ทาความเย็นและปรับอากาศ

สัปดาห์ที่ 5 - 7

ชื่อหน่วย งานคอมเพรสเซอร์

จานวน 12 ชัว่ โมง

y

การออกแบบการจัดการเรียนเพือ่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
4 เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
5. เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสม
กับการปฏิบตั ิงาน

ภูมิค้ ุมกัน
6. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความ
ละเอียด รอบคอบ และ
ปลอดภัย

เหตุผล
1. ปฏิบตั ิงานถอดและประกอบ
คอมเพรสเซอร์ ตามหลักการ
2. การอ่านค่าแผ่นป้ ายและการเช็กขั้ว
คอมเพรสเซอร์ ตามหลักการ
3. การตรวจสอบกาลังทางดูดและอัดและ
การเติมน้ ามันให้คอมเพรสเซอร์ ตามหลักการ

งานคอมเพรสเซอร์

คุณธรรม

ความรู้ + ทักษะ
- หลักการทางานของคอมเพรสเซอร์

- หลักการปฏิบตั ิงานคอมเพรสเซอร์
ตามลักษณะงานต่าง ๆ

เศรษฐกิจ
1, 2, 3

สั งคม
4, 5

-

ตรงต่อเวลา ความเย็น
การทางานเป็ นทีม
แต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบ ใช้วาจาสุ ภาพ
มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
วัฒนธรรม
2, 6

สิ่ งแวดล้อม
6
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หน่ วยที่ 3
จานวน 18 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา อุปกรณ์ ควบคุมระบบเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ชื่อหน่ วย งานคอมเพรสเซอร์
เรื่อง งานคอมเพรสเซอร์

1. สาระสาคัญ
คอมเพรสเซอร์ หรื อบางครั้งอาจเรี ยกว่ามอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ จัดเป็ นอุปกรณ์ที่สาคัญทั้ง
ในวงจรน้ ายาและวงจรไฟฟ้ าของระบบการทาความเย็นแบบอัดไอ งานคอมเพรสเซอร์ประกอบด้วย
งานที่สาคัญคือ งานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์ งานการอ่านค่าแผ่นป้ ายและการเช็กขั้ว
คอมเพรสเซอร์ งานการตรวจสอบกาลังทางดูดและอัดและการเติมน้ ามันให้คอมเพรสเซอร์ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
จะต้องศึกษาขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักการ โดยในการปฏิบตั ิงานจะ
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นประชาธิ ปไตยและการ
หลีกเลี่ยงจากยาเสพติดมาสอดแทรกไว้ตามความเหมาะสม
2. สมรรถนะประจาหน่ วย
2.1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของคอมเพรสเซอร์ และหลักการปฏิบตั ิงาน
คอมเพรสเซอร์ ตามลักษณะงานต่าง ๆ
2.2 ปฏิบตั ิงานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์ ตามหลักการ
2.3 ปฏิบตั ิงานการอ่านค่าแผ่นป้ ายและการเช็กขั้วคอมเพรสเซอร์ ตามหลักการ
2.4 ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบกาลังทางดูดและอัดและการเติมน้ ามันให้คอมเพรสเซอร์ ตามหลักการ
2.5 เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
2.6 เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
2.7 ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
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2.8 แสดงพฤติกรรมถึงการเป็ นคนตรงต่อเวลา มีการทางานเป็ นทีม แต่งกายถูกต้องตาม
กฎระเบียบ ใช้วาจาสุ ภาพ มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของคอมเพรสเซอร์ ในระบบการทาความเย็น
แบบอัดไอ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานคอมเพรสเซอร์ ตามลักษณะงานต่าง ๆ
3. เพื่อให้มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานคอมเพรสเซอร์
4. เพื่อให้มีการเสริ มสร้างพฤติกรรมถึงการเป็ นคนตรงต่อเวลา การทางานเป็ นทีม มีการแต่งกาย
ถูกต้องตามกฎระเบียบ ใช้วาจาสุ ภาพ มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายหลักการทางานของคอมเพรสเซอร์ในระบบการทาความเย็นแบบอัดไอได้
2. ปฏิบตั ิงานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์ได้ถูกต้องตามหลักการ
3. ปฏิบตั ิงานการอ่านค่าแผ่นป้ ายและการเช็กขั้วคอมเพรสเซอร์ ได้ถูกต้องตามหลักการ
4. ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบกาลังทางดูดและอัดและการเติมน้ ามันให้คอมเพรสเซอร์ ได้ถูกต้องตาม
หลักการ
5. ปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมือในงานคอมเพรสเซอร์ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
6. เข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
7. มีการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนและปฏิบตั ิงานเสร็ จตามเวลาที่กาหนด
8. มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรื อทางาน
9. แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นและให้ความร่ วมมือในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
10. ใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 งานคอมเพรสเซอร์
4.1.1 งานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์
กิจกรรมที่ 3 – 1 ปฏิบตั ิงานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์
เนือ้ เรื่องย่อ
วงจรน้ ายาในระบบการทาความเย็น จะมีคอมเพรสเซอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่สาคัญที่สุดในวงจร
คอมเพรสเซอร์ แบ่งได้เป็ น 2 ชนิด
1. แบ่งตามชนิดของการทางาน ที่นิยมใช้กนั แพร่ หลาย ได้แก่
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1.1 แบบลูกสู บ (Reciprocating)
1.2 แบบโรตารี (Rotary)
2. แบ่งตามชนิดโครงสร้าง ได้แก่
2.1 แบบปิ ด (Close Type)
2.1.1 แบบปิ ดสนิท (Hermatic)
2.1.2 แบบกึ่งปิ ด (Semi hermatic)
2.2 แบบเปิ ด ( Open Type)
4.1.2 การอ่านค่ าแผ่ นป้ายและการเช็กขั้วคอมเพรสเซอร์
กิจกรรมที่ 3 – 2 การอ่านค่าแผ่นป้ ายและการเช็กขั้วคอมเพรสเซอร์
เนือ้ เรื่องย่อ
บนตัวคอมเพรสเซอร์ จะมีรายละเอียดทั้งทางกลและทางไฟฟ้ า ซึ่ งค่ามีเป็ นจานวนมาก
ทางบริ ษทั ผูผ้ ลิตจึงมักจะบอกรายละเอียดไว้บนแผ่นป้ ายเป็ นรหัส ซึ่ งแต่ละบริ ษทั จะไม่เหมือนกัน การ
จะรู ้ค่ารายละเอียดทาได้โดยการอ่านค่าจากแผ่นป้ าย ไปเทียบกับตารางคอมเพรสเซอร์ ดังขั้นตอนการ
เรี ยนรู้คือ
1. การอ่านค่าแผ่นป้ าย (Nameplate)
2. การใช้ตารางคอมเพรสเซอร์ คู่กบั แผ่นป้ าย (Nameplate)
ในตัวคอมเพรสเซอร์แบบปิ ด จะมีมอเตอร์ไฟฟ้ าที่ทาหน้าที่ขบั ระบบลูกสู บให้เคลื่อนที่
รวมอยูด่ ว้ ยการตรวจเช็คมอเตอร์ ดงั กล่าวจะกระทาได้เพียงวิธีเดียว คือ การเช็กขั้วของคอมเพรสเซอร์
4.1.3 การตรวจสอบกาลังทางดูดและอัดและการเติมนา้ มันให้ คอมเพรสเซอร์
กิจกรรมที่ 3 – 3 การตรวจสอบกาลังทางดูดและอัดและการเติมน้ ามันให้คอมเพรสเซอร์
เนือ้ เรื่องย่อ
ในคอมเพรสเซอร์ มีส่วนประกอบที่สาคัญ 2 ส่ วนทางานร่ วมกัน คือ ส่ วนของวงจรไฟฟ้ า
และส่ วนของการดูดและอัดไอ ซึ่ งเป็ นการทางานของลูกสู บกับกระบอกสู บ ซึ่ งเมื่อทางานผิดปรกติ
ขึ้นมา เราสามารถตรวจสอบได้โดยการเทียบค่ากาลังทางดูด และทางอัดที่เป็ นค่ามาตรฐาน
กาลังทางดูดที่ปกติ
1. น้ ายา R – 12
มีค่าต่ากว่า 20” Hg
2. น้ านา R – 22
มีค่าต่ากว่า 20” Hg
กาลังทางอัดปกติ
1. น้ ายา R – 12 มีค่าสู งกว่า 200 PSIg
2. น้ ายา R – 22 มีค่าสู งกว่า 300 PSIg
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และในการทางานของลูกสู บกับประบอกสู บ จะต้องมีน้ ามันหล่อลื่นอยูใ่ นจานวนที่พอเหมาะ ถ้า
น้ ามันหล่อลื่นน้อยเกินไป ก็จะต้องมีการตรวจเช็กและเติมน้ ามันให้กบั ระบบการทาความเย็น
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 5. ชั่วโมงที่ 25 – 30 (ปฏิบตั ิงานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์ )
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายหลักการทาความเย็นโดยการใช้น้ าแข็งแห้ง , การปล่อยให้
น้ ายาระเหยตัวและระบบคอมเพรสเซอร์แบบอัดไอ (เอกสารฯ ท.)
1.3 แนะนาให้นกั เรี ยนรู้จกั หน้าที่การทางานของคอมเพรสเซอร์ในระบบการทาความเย็น
ชนิดต่าง ๆ (เอกสารฯ ป.)
1.4 แนะนาเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ตลอดจนงานจริ งที่เกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ (เอกสารฯ ป.)
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู ้ที่ 3.1 ซึ่ งกล่าวถึงชนิดของคอมเพรสเซอร์ แบบต่าง ๆ (เอกสารฯ ป.)
2.2 แนะนาข้อปลีกย่อยและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่ วนประกอบและหน้าที่การ
ทางานของคอมเพรสเซอร์
2.3 นักเรี ยนลงปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 3.1 โดยชี้แจงลาดับขั้นตอนในการลงปฏิบตั ิ
ให้นกั เรี ยนทราบแล้วจึงปฏิบตั ิ (เอกสารฯป.)

38

3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและย้าเตือนให้นกั เรี ยนตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา 3D ในส่ วนความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของเครื่ องแต่งกายทัว่ ไป
และชุดลงปฏิบตั ิงาน ,การใช้กริ ยาวาจาที่สุภาพ ความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 2.2 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 2.2
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 3.1.1 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 3.1.2 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 3.1
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 6. ชั่วโมงที่ 31 – 36 (การอ่านค่าแผ่นป้ ายและการเช็กขั้วคอมเพรสเซอร์ )
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
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1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายเรื่ องฉนวนการทาความร้อน, ความร้อนและสารตัวกลางที่
เกี่ยวกับระบบการทาความเย็น (เอกสารฯท.)
1.3 แนะนารายละเอียดเกี่ยวกับค่าต่าง ๆ ที่ตอ้ งบันทึกในแผ่นป้ าย ตัวอย่างบริ ษทั ต่าง ๆ ที่
ผลิตคอมเพรสเซอร์ สาเหตุเสี ยของคอมเพรสเซอร์ (เอกสารฯ ป.)
1.4 แนะนาเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับการอ่านค่าแผ่นป้ าย (เอกสารฯ ป.)
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู ้ที่ 3.2 ซึ่ งกล่าวถึงชนิดของ วิธีการอ่านค่าแผ่นป้ ายและวิธีการเช็คขั้ว
คอมเพรสเซอร์ (เอกสารฯ ป.)
2.2 แนะนาข้อปลีกย่อยเพิ่มเติม,เครื่ องมือ อุปกรณ์และแผงสาธิ ตต่าง ๆ
2.3 นักเรี ยนลงปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 3.2 โดยชี้แจง ลาดับขั้นตอนในการลงปฏิบตั ิให้
นักเรี ยนทราบ แล้วจึงลงปฏิบตั ิ (เอกสารฯป.)
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและย้าเตือนให้นกั เรี ยนตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา 3D ในส่ วนความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของเครื่ องแต่งกายทัว่ ไป และ
ชุดลงปฏิบตั ิงาน ,การใช้กริ ยาวาจาที่สุภาพ ความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 3.1 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 3.1
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 3.2.1 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 3.2.2 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 3.2
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 7. ชั่วโมงที่ 37 - 42 (การตรวจสอบกาลังทางดูดและอัดและการเติมน้ ามันฯ )
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง
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ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายเรื่ องการควบคุมอุณหภูมิของการกลายเป็ นไอ ของน้ ายา
เครื่ องทาความเย็น (เอกสารฯท.)
1.3 แนะนาเกี่ยวกับความสาคัญของกาลังทางดูดและทางอัด รวมทั้งปริ มาณน้ ามันหล่อลื่น
ในคอมเพรสเซอร์ (เอกสารฯ ป.)
1.4 แนะนาเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ (เอกสารฯ ป.)
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู ้ที่ 3.3 ซึ่ งกล่าวถึงการตรวจสอบกาลังทาดูดและอัด รวมถึงวิธีการ
เติมน้ ามันให้คอมเพรสเซอร์ (เอกสารฯ ป.)
2.2 แนะนาให้รู้จกั แผงสาธิ ต, เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อปลีกย่อยอื่น ๆ
2.3 นักเรี ยนลงปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 3.3 โดยชี้แจง ลาดับขั้นตอนในการลงปฏิบตั ิให้
นักเรี ยนทราบ แล้วจึงลงปฏิบตั ิ (เอกสารฯป.)
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและย้าเตือนให้นกั เรี ยนตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา 3D ในส่ วนความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของเครื่ องแต่งกายทัว่ ไป และ
ชุดลงปฏิบตั ิงาน ,การใช้กริ ยาวาจาที่สุภาพ ความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 3.2 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 3.2
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 3.3.2 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 3.3.3 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 3.3
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
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การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความมีเหตุผล
- ปฏิบตั ิงานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์ตามหลักการ
- ปฏิบตั ิงานการอ่านค่าแผ่นป้ ายและการเช็กขั้วคอมเพรสเซอร์ ตามหลักการ
- ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบกาลังทางดูดและอัดและการเติมน้ ามันให้คอมเพรสเซอร์ ตาม
หลักการ
2. ความพอประมาณ
- เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
- เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
3. การมีภูมิค้ ุมกันในตัวทีด่ ี
- นักเรี ยนปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
4. เงื่อนไขความรู้
- นักเรี ยนเข้าใจหลักการทางานของคอมเพรสเซอร์
- นักเรี ยนหลักการปฏิบตั ิงานคอมเพรสเซอร์ ตามลักษณะงานต่าง ๆ
5. เงื่อนไขคุณธรรม
- นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมถึงการตรงต่อเวลา การทางานเป็ นทีม และการแต่งกายถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ ใช้วาจาสุ ภาพ
การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3 D
1. ด้ านประชาธิปไตย
- มีการเปิ ดโอกาสนักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นไทย
- นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมถึงการตรงต่อเวลา การทางานเป็ นทีม และการแต่งกายถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ ใช้วาจาสุ ภาพ
3. ด้ านภูมิค้ ุมกันภัยจากยาเสพติด
- นักเรี ยนใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
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6. สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
สื่ อสิ่ งพิมพ์
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคทฤษฏี
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคปฏิบตั ิ
- ตารางคอมเพรสเซอร์
- เอกสารอ้างอิง ลาดับที่ 1, 2, 4, 5, และ 6
สื่ อโสตทัศน์
- แผ่นใส แสดงโครงสร้างภายในของคอมเพรสเซอร์
- แผ่นใส แสดงตัวอย่างแผ่นป้ าย (Nameplate) ของคอมเพรสเซอร์
หุ่นจาลองหรือของจริ ง
- ตัวอย่างงานจริ งแผงปฏิบตั ิคอมเพรสเซอร์ แบบปิ ด
- ตัวอย่างงานจริ งแผงปฏิบตั ิคอมเพรสเซอร์ แบบเปิ ด
- ตัวอย่างงานจริ งแผงปฏิบตั ิคอมเพรสเซอร์ สาหรับทดสอบกาลังดูดและอัด
7. หลักฐาน
หลักฐานความรู้
- ผลการสังเกต
- ผลการมอบหมายงาน
- ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
หลักฐานการปฏิบัติงาน
- ผลงาน / ชิ้นงานของนักเรี ยน
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
8. วัดและประเมินผล
8.1 เครื่องมือประเมิน
- ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 2.2, 3.1, 3.2
- ใบประเมินผลที่ 2.2, 3.1, 3.2
- ใบทดสอบความรู้ที่ 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2
- ใบประเมินผลที่ 3.1, 3.2, 3.3

(เอกสารฯ ท.)
(เอกสารฯ ท.)
(เอกสารฯ ป.)
(เอกสารฯ ป.)
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8.2 วิธีการประเมิน
- ประเมินกิจนิสัยการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ความเข้าใจและการมีส่วนร่ วม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั
ความประพฤติ การแต่งกาย การปฏิบตั ิตามกฎต่าง ๆ ของโรงงาน การตรงต่อเวลา การเตรี ยมพื้น
ฐานความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน และคุณธรรม จริ ยธรรมพื้นฐานทัว่ ไปตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
2.2, 3.1, 3.2 (เอกสารฯ ท.) และใบประเมินผลที่ 2.2, 3.1, 3.2 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตกระบวนการการเตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ การใช้เครื่ องมือ และการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
2.2, 3.1, 3.2 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินผลงาน โดยการสังเกตความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิ การนาไปใช้ งานที่
มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยน ประเมินความรู ้โดยใช้ใบทดสอบความรู ้ที่ 2.2, 3.1, 3.2 (เอกสารฯ ท.)
ใบทดสอบความรู้ที่ 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2 (เอกสารฯ ป.) ประเมินคุณภาพของงาน
การปฏิบตั ิงานหรื อการทดสอบเพิ่มเติม ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่ 2.2, 3.1, 3.2 (เอกสารฯ ท.)
และใบประเมินผลที่ 2.2, 3.1, 3.2 (เอกสารฯ ป.)
8.3 เกณฑ์ การประเมิน
- คะแนน 80 – 100 = ดี
- คะแนน 70 – 79 = ปานกลาง
- คะแนน 60 – 69 = พอใช้
- คะแนน 50 – 59 = ต้องปรับปรุ ง
9. กิจกรรมเสนอแนะ / งานทีม่ อบหมาย
สอนครั้งที่ 5
ก่อนเรียน
ให้นกั เรี ยนสังเกตระบบการทาความเย็นต่าง ๆ จะเห็นว่าในวงจรน้ ายาซึ่ งมีอุปกรณ์ต่ออยูใ่ นวงจร
หลายชนิด แต่ละชนิดหนึ่งซึ่ งมีความสาคัญที่สุดเป็ นตัวผลักดันให้วงจรน้ ายาสามารถทางานได้ คือ
คอมเพรสเซอร์
ให้นกั เรี ยนสังเกตดูวา่ คอมเพรสเซอร์ มีหลายแบบ แต่มีหน้าที่การทางานที่คล้าย ๆ กัน
ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างคอมเพรสเซอร์ ที่ได้สังเกตเห็น รวมทั้งหน้าที่การทางานของคอมเพรสเซอร์
ร่ วมทากิจกรรมและการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 3 สอนครั้งที่ 2
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หลังเรียน
หลังจากนักเรี ยนศึกษาการทางานของคอมเพรสเซอร์ แล้ว ในตัวของคอมเพรสเซอร์ เอง ยังมีส่วน
ที่ตอ้ งศึกษาอีกหลาย ๆ อย่าง รวมทั้งการอ่านค่าแผ่นป้ าย (Nameplate) เพื่อบอกค่าต่าง ๆ ของตัว
คอมเพรสเซอร์
ให้นกั เรี ยนลองสังเกตดูวา่ ในแผ่นป้ ายดังกล่าวได้บอกอะไรไว้บา้ ง
กิจกรรมเสนอแนะ ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
สอนครั้งที่ 6
ก่อนเรียน
ให้นกั เรี ยนศึกษาส่ วนประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ รายละเอียดที่บนั ทึกไว้ในแผ่นป้ าย
(Nameplate) ว่าประกอบด้วยค่าอะไรบ้าง เครื่ องทาความเย็นแต่ละยีห่ อ้ มีการบันทึกค่าแผ่นป้ ายเหมือนกัน
หรื อไม่
ศึกษาสาเหตุการเสี ยของคอมเพรสเซอร์ พร้อมทั้งวิธีการตรวจเช็ค
ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างค่าต่าง ๆ ที่บนั ทึกในแผ่นป้ าย, ตัวอย่างสาเหตุของการเสี ยของคอมเพรส
เวอร์และวิธีการตรวจเช็ค
ให้นกั เรี ยนร่ วมทากิจกรรมและการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 3 สอน
ครั้งที่ 2
หลังเรียน
รายละเอียดเกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ มีหลายด้าน ยังมีส่วนอื่น ๆ ที่ยงั ไม่ได้ศึกษา เช่นกาลังการดูด
และอัดของคอมเพรสเซอร์ การตรวจเช็คน้ ามันหล่อลื่น เป็ นต้น
ให้นกั เรี ยนลองสังเกตของจริ ง และศึกษาเอกสารอ้างอิงในหัวข้อดังกล่าว
กิจกรรมเสนอแนะ............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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สอนครั้งที่ 7
ก่อนเรียน
ให้นกั เรี ยนได้สังเกตและศึกษาเอกสารอ้างอิง เกี่ยวกับความสาคัญของกาลังทางดูดและอัดของ
คอมเพรสเซอร์ รวมทั้งการเติมน้ ามันให้คอมเพรสเซอร์
ศึกษาขั้นตอนการทดสอบในหัวข้อดังกล่าว
ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างเรื่ องความสาคัญของกาลังทางดูดและทางอัดของคอมเพรสเซอร์ รวมทั้ง
ปริ มาณน้ ามันในคอมเพรสเซอร์
ร่ วมทากิจกรรมและการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 3 สอนครั้งที่ 4
หลังเรียน
ในการทาความเย็นของระบบเครื่ องทาความเย็น ในวงจรไฟฟ้ าคอมเพรสเซอร์ เพียงตัวเดียวไม่อาจ
ทาให้ความเย็นเกิดการสมบูรณ์ได้
ให้นกั เรี ยนได้สังเกตว่าในวงจรไฟฟ้ านอกจากมีคอมเพรสเซอร์ แล้ว ยังมีอุปกรณ์ตวั ใดอีก และทา
หน้าที่อะไรในการควบคุมระบบการทาความเย็นดังกล่าว
กิจกรรมเสนอแนะ ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
10. เอกสารอ้างอิง
1. สนอง อิ่มเอม. 2544. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศรถยนต์ . กรุ งเทพมหานคร:
อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พลับบลิชชิ่ง.
2. สมศักดิ์ สุ โมตยกุล. 2545. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ. กรุ งเทพมหานคร:
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน).
3. ห.จ.ก. กุลธรเอนเจเนียริ่ ง. 2540 . อุปกรณ์ เครื่องทาความเย็น. กรุ งเทพมหานคร.
4. ฝ่ ายวิชาการ บริ ษทั เอ.พี.เนชัน่ แนล เซลล์ จากัด. คู่มือซ่ อมตูู ู้เย็น. กรุ งเทพมหานคร:
บริ ษทั เอ.พี. เนชัน่ แนล เซลล์ จากัด.
5. Andrew D.Althouse, Carl H. Turnquist, Alfred F. Bracciano.1982. Modern Refrigeration
and Air Conditioning. South Holland, Illinois: The Goodheart – Willcox Company, Ine.
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11. บันทึกหลังการสอน
ข้ อสรุ ปหลังการสอน
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................... ............
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผลการสอนของครู
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ปัญหาทีพ่ บ
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

47
แนวทางแก้ปัญหาและ / หรือพัฒนา
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
วันที่ ......เดือน ...............พ.ศ. ..........
บันทึกการตรวจสอบและ / หรือข้ อเสนอแนะของหัวหน้ าแผนกวิชา
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
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แผนการจัดการเรี ยนรู้

หน่ วยที่ 4

รหัสวิชา 10111417 ชื่อวิชา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่ อง
ทาความเย็นและปรับอากาศ

สัปดาห์ที่ 8 - 10

ชื่อหน่วย งานตรวจเช็กอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ า

จานวน 12 ชัว่ โมง

การออกแบบการจัดการเรียนเพือ่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
3. เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
4. เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสม
กับการปฏิบตั ิงาน

ภูมิค้ ุมกัน
5. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความ
ละเอียด รอบคอบ และ
ปลอดภัย

เหตุผล
1. ปฏิบตั ิงานตรวจเช็กหาสาเหตุการทางาน
ที่ผดิ ปกติของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ าแต่ละชนิด
ตามขั้นตอน
2. ทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ า
ของระบบการทาความเย็นตามขั้นตอน

งานตรวจเช็กอุปกรณ์
ในวงจรไฟฟ้า

ความรู้ + ทักษะ
คุณธรรม
- หลักการทางานของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ า

แต่ละชนิด
- ขั้นตอนการตรวจเช็กเพื่อหาสาเหตุการ
ทางานที่ผดิ ปกติ ของอุปกรณ์
ในวงจรไฟฟ้ าแต่ละชนิด

-

ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ความอดกลั้น ความเย็น
ความรักสามัคคีในหมู่คณะ
มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
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หน่ วยที่ 4
จานวน 12 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา อุปกรณ์ ควบคุมระบบเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ชื่อหน่ วย งานตรวจเช็กอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ า
เรื่อง งานตรวจเช็กอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ า

1. สาระสาคัญ
ระบบการทาความเย็นจะทางานได้จะต้องประกอบด้วยวงจรสาคัญ 2 วงจร คือ วงจร
น้ ายาและวงจรไฟฟ้ า ในส่ วนของวงจรไฟฟ้ าจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลายชนิดทางานร่ วมกัน โดยแต่
ละชนิดจะมีหลักการทางานแตกต่างกันไป และอุปกรณ์ทุกชนิดเมื่อใช้งานไปช่วงเวลาหนึ่งก็อาจจะมี
การทางานที่ผดิ ปกติหรื อเสี ยได้ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องศึกษาหลักการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละชนิด
และขั้นตอนการตรวจเช็กเพื่อหาสาเหตุการทางานที่ผิดปกติให้ถูกต้องตามหลักการ โดยในการ
ปฏิบตั ิงานจะน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นประชาธิปไตย
และการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดมาสอดแทรกไว้ตามความเหมาะสม
2. สมรรถนะประจาหน่ วย
2.1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ าแต่ละชนิด และขั้นตอนการ
ตรวจเช็กเพื่อหาสาเหตุการทางานที่ผดิ ปกติในระบบการทาความเย็น
2.2 ปฏิบตั ิงานตรวจเช็กหาสาเหตุการทางานที่ผดิ ปกติของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ าแต่ละชนิด
ตามขั้นตอน
2.3 ทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ าของระบบการทาความเย็นตามขั้นตอน
2.4 เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
2.5 เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
2.6 ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
2.7 แสดงพฤติกรรมถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความอดกลั้น มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ มี
ความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
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3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ าแต่ละชนิด
ในระบบการทาความเย็น
2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจเช็กเพื่อหาสาเหตุการทางานที่ผิดปกติ ของ
อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ าแต่ละชนิดในระบบการทาความเย็น
3. เพื่อให้มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานตรวจอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ า
4. เพื่อให้มีการเสริ มสร้างพฤติกรรมถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความอดกลั้น มีความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. สามารถอธิ บายหลักการทางานของของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ าแต่ละชนิด ในระบบการทา
ความเย็นได้
2. ปฏิบตั ิงานตรวจเช็ก Current relay ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
3. ปฏิบตั ิงานตรวจเช็ก Overload ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
4. ปฏิบตั ิงานตรวจเช็ก Thermostat ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
5. ปฏิบตั ิงานตรวจเช็ก Capacitor ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
6. ปฏิบตั ิงานตรวจเช็ก Capacitor ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
7. ปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานตรวจเช็กอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
8. เข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
9. มีการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนและปฏิบตั ิงานเสร็ จตามเวลาที่กาหนด
10. มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรื อทางาน
11. แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นและให้ความร่ วมมือในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
12. ใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 งานตรวจเช็ กอุปกรณ์ ในวงจรไฟฟ้า
4.1.1 งานตรวจเช็ก Current relay และ Overload
กิจกรรมที่ 4 – 1 ปฏิบตั ิงานตรวจเช็ก Current relay และ Overload
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เนือ้ เรื่องย่อ
ระบบการทาความเย็น ประกอบด้วย 2 วงจร คือ วงจรน้ ายาและวงจรไฟฟ้ า ในวงจรไฟฟ้ า
มีอุปกรณ์ที่สาคัญอยูห่ ลายชนิด ที่สาคัญที่สุดคือ มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ โดยแบ่งเป็ น 4 ชนิด ตาม
ขนาดของเครื่ องทาความเย็น
RSIR motor ใช้กบั ระบบการทาความเย็นขนาดตั้งแต่ 1/12 Hp. - 1/4 Hp.
CSIR motor ใช้กบั ระบบการทาความเย็นขนาดตั้งแต่ 1/3 Hp. - 1 Hp.
PSC motor ใช้กบั ระบบการปรับอากาศ ขนาดตั้งแต่ 1 Hp. - 1-3/4 Hp.
CSR motor ใช้กบั ระบบการปรับอากาศ ขนาดตั้งแต่ 2 Hp. ขึ้นไป
มอเตอร์ ที่ใช้กบั ระบบการทาความเย็นต้องทางานคู่กบั Current relay ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ชนิด
1. Current relay แบบ 3 ขั้ว ใช้คู่กบั RSIR motor
2. Current relay แบบ 4 ขั้ว ใช้คู่กบั CSIR motor
ในวงจรไฟฟ้ าของระบบการทาความเย็นจะต้องใช้ Overload ไว้ป้องกันกระแสเกินเสมอ
โดยแบ่งเป็ น 2 ชนิด
1. Overload แบบภายใน
2. Overload แบบภายนอก
4.1.2 การตรวจเช็ก Thermostat และ Capacito
กิจกรรมที่ 4 – 2 ปฏิบตั ิงานตรวจเช็ก Thermostat และ Capacito
เนือ้ เรื่องย่ อ
ในวงจรไฟฟ้ าของระบบการทาความเย็นมีอุปกรณ์อยูห่ ลายชนิด อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ควบคุม
อุณหภูมิให้มีค่าคงที่เรี ยกว่า Thermostat ซึ่ งแบ่งย่อยได้ 3 ชนิด
1. แบบกระเปาะ (Bulb bellow type)
2. แบบขยายตัวของโลหะ 2 ชนิด (Bimetal type)
3. แบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ เทอร์มิสเตอร์ (Electronic type or thermister)
มอเตอร์ ที่อยูใ่ นวงจรไฟฟ้ าของระบบการทาความเย็น มีอยูห่ ลายชนิดที่ตอ้ งใช้ Capacitor
ช่วยเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน โดย Capacitor ดังกล่าว จะแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ
1. Capacitor start (Cap.S)
2. Capacitor run (Cap.R)
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4.1.3 การตรวจเช็ก LPC. และ HPC.
กิจกรรมที่ 4 – 3 ปฏิบตั ิงานตรวจเช็ก LPC. และ HPC.
เนือ้ เรื่องย่อ
ระบบการทาความเย็น ประกอบด้วย 2 วงจรหลัก คือ วงจรน้ ายาและวงจรฟ้ า โดยใน
วงจรไฟฟ้ ามีอุปกรณ์ที่สาคัญอยูห่ ลายชนิด เช่น Low pressure control และ High pressure control
Low pressure control (LPC.) ทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับระบบการทาความเย็น
เมื่อความดันในระบบต่ากว่าปกติ
High pressure control (HPC.) ทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับระบบการทาความเย็น
เมื่อความดันในระบบสู งกว่าปกติ
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 8. ชั่วโมงที่ 43 – 48 (ปฏิบตั ิงานตรวจเช็ก Current relay และ Overload )
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้ืนฐาน อธิ บายเรื่ องวงจรน้ ายาเครื่ องทาความเย็น, คอนเดนซิ่ งยูนิต แสดง
ค่าสัมพันธ์ ต่าง ๆ ของน้ ายาเครื่ องทาความเย็น (เอกสารฯ ท.)
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1.3 แนะนาเกี่ยวกับการทางานของวงจรไฟฟ้ าในระบบการทาความเย็น,ความสาคัญของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ (เอกสาร ฯ ป.)
1.4 แนะนาเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ (เอกสารฯ ป.)
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู ้ที่ 4.1 ซึ่ งกล่าวถึงชนิดของคอมเพรสเซอร์ , การทางานและตรวจเช็ค
Current relay , การทางานและตรวจเช็ค Overload (เอกสารฯ ป.)
2.2 แนะนาข้อปลีกย่อยต่าง ๆ เพิ่มเติม, เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในใบงาน
2.3 นักเรี ยนลงปฏิบตั ิตามในงานที่ 4.1 โดยชี้แจงลาดับขั้นตอนในการลงปฏิบตั ิให้
นักเรี ยนทราบแล้วจึงลงปฏิบตั ิ (เอกสารฯ ป.)
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและย้าเตือนให้นกั เรี ยนตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา 3D ในส่ วนความความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความอดกลั้น มีความ
รักสามัคคีในหมู่คณะ มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 3.3 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 3.3
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 4.1.1 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 4.1.2 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 4.1
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 9. ชั่วโมงที่ 49 - 54 (การตรวจเช็ก Thermostat และ Capacito)
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
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เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายเรื่ องหน้าที่และชนิดของคอมเพรสเซอร์ (เอกสารฯ ท.)
1.3 แนะนาเกี่ยวกับการทางานของวงจรไฟฟ้ าในระบบการทาความเย็น ,ความสาคัญของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ (เอกสารฯ ป.)
1.4 แนะนาเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ าในระบบการทาความเย็น
(เอกสารฯ ป.)
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู ้ที่ 4.2 ซึ่ งกล่าวถึงชนิดของ Thermostat และ Capitor และวิธี
ตรวจเช็ก (เอกสารฯ ป.)
2.2 แนะนาข้อปลีกย่อยต่าง ๆ เพิ่มเติม, เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นาไปใช้งาน
2.3 นักเรี ยนลงปฏิบตั ิตามใบงานที่ 4.2 โดยชี้แจงลาดับขันตอนในการลงปฏิบตั ิให้
นักเรี ยนทราบ แล้วจึงลงปฏิบตั ิ (เอกสารฯ ป.)
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและย้าเตือนให้นกั เรี ยนตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา 3D ในส่ วนความความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความอดกลั้น มีความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 4.1 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 4.1
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 4.2.1 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 4.2.2 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 4.2
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
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สอนครั้งที่ 10. ชั่วโมงที่ 55 – 60 (ปฏิบตั ิงานตรวจเช็ก LPC. และ HPC.)
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายเรื่ องหน้าที่การทางานและการแบ่งชนิดของคอนเดนเซอร์
(เอกสารฯท.)
1.3 แนะนาเกี่ยวกับการทางานของวงจรไฟฟ้ าในระบบการทาความเย็น, ความสาคัญของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ (เอกสารฯ ป.)
1.4 แนะนาเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ าในระบบการทาความเย็น
(เอกสารฯ ป.)
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู ้ที่ 4.3 ซึ่ งกล่าวถึงการทางานและการตรวจเช็ค Low pressure
control และ High pressure control (เอกสารฯ ป.)
2.2 แนะนาข้อปลีกย่อยต่าง ๆ เพิ่มเติม, เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงาน
2.3 นักเรี ยนลงปฏิบตั ิตามใบงานที่ 4.3 โดยชี้แจงลาดับขั้นตอนในการลงปฏิบตั ิให้
นักเรี ยนทราบ แล้วจึงลงมือปฏิบตั ิ (เอกสารฯ ป.)

56
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและย้าเตือนให้นกั เรี ยนตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา 3D ในส่ วนความความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความอดกลั้น มีความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 5.1 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 5.1
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 4.3.1 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 4.3.2 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 4.2
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความมีเหตุผล
- ปฏิบตั ิงานตรวจเช็กหาสาเหตุการทางานที่ผิดปกติของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ าแต่ละชนิด
ตามขั้นตอน
- ทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ าของระบบการทาความเย็นตามขั้นตอน
2. ความพอประมาณ
- เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
- เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
3. การมีภูมิค้ ุมกันในตัวทีด่ ี
- นักเรี ยนปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
4. เงื่อนไขความรู้
- นักเรี ยนเข้าใจหลักการทางานของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ าแต่ละชนิด
- นักเรี ยนเข้าใจขั้นตอนการตรวจเช็กเพื่อหาสาเหตุการทางานที่ผดิ ปกติของอุปกรณ์ใน
วงจรไฟฟ้ าในระบบการทาความเย็น
5. เงื่อนไขคุณธรรม
- นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมถึงความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มีความอดกลั้น มีความรักสามัคคี
ในหมู่คณะ
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การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3 D
1. ด้ านประชาธิปไตย
- มีการเปิ ดโอกาสนักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็ นไทย
- นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมถึงความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มีความอดกลั้น มีความรักสามัคคี
ในหมู่คณะ
3. ด้ านภูมิค้ ุมกันภัยจากยาเสพติด
- นักเรี ยนใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
6. สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
สื่ อสิ่ งพิมพ์
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคทฤษฏี
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคปฏิบตั ิ
- ตารางคอมเพรสเซอร์
- เอกสารอ้างอิง ลาดับที่ 1, 2, 3, และ 4
สื่ อโสตทัศน์
- แผ่นใส แสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ าของระบบการทาความเย็น
หุ่นจาลองหรือของจริ ง
- ตัวอย่างจริ งของ Current relay และ Overload
- ตัวอย่างจริ งของ Thermostat และ Capacitor
- ตัวอย่างจริ งของ LPC. และ HPC.
7. หลักฐาน
หลักฐานความรู้
- ผลการสังเกต
- ผลการมอบหมายงาน
- ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
หลักฐานการปฏิบัติงาน
- ผลงาน / ชิ้นงานของนักเรี ยน
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
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8. วัดและประเมินผล
8.1 เครื่องมือประเมิน
- ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 3.3, 4.1, 5.1
(เอกสารฯ ท.)
- ใบประเมินผลที่ 3.3, 4.1, 5.1
(เอกสารฯ ท.)
- ใบทดสอบความรู้ที่ 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2 (เอกสารฯ ป.)
- ใบประเมินผลที่ 4.1, 4.2, 4.3
(เอกสารฯ ป.)
8.2 วิธีการประเมิน
- ประเมินกิจนิสัยการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ความเข้าใจและการมีส่วนร่ วม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั
ความประพฤติ การแต่งกาย การปฏิบตั ิตามกฎต่าง ๆ ของโรงงาน การตรงต่อเวลา การเตรี ยมพื้น
ฐานความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน และคุณธรรม จริ ยธรรมพื้นฐานทัว่ ไปตามหัวข้อของใบประเมินผลที่ 3.3,
4.1, 5.1 (เอกสารฯ ท.) และใบประเมินผลที่ 4.1, 4.2, 4.3 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตกระบวนการการเตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ การใช้เครื่ องมือ และการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
4.1, 4.2, 4.3 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินผลงาน โดยการสังเกตความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิ การนาไปใช้ งานที่
มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยน ประเมินความรู ้โดยใช้ใบทดสอบความรู ้ที่ 3.3, 4.1, 5.1 (เอกสารฯ ท.)
ใบทดสอบความรู้ที่ 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2 (เอกสารฯ ป.) ประเมินคุณภาพของงาน
การปฏิบตั ิงานหรื อการทดสอบเพิ่มเติม ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่ 3.3, 4.1, 5.1 (เอกสารฯ ท.)
และใบประเมินผลที่ 4.1, 4.2, 4.3 (เอกสารฯ ป.)
8.3 เกณฑ์ การประเมิน
- คะแนน 80 – 100 = ดี
- คะแนน 70 – 79 = ปานกลาง
- คะแนน 60 – 69 = พอใช้
- คะแนน 50 – 59 = ต้องปรับปรุ ง
9. กิจกรรมเสนอแนะ / งานทีม่ อบหมาย
สอนครั้งที่ 8
ก่อนเรียน
ให้นกั เรี ยนสังเกตระบบการทาความเย็น ซึ่ งเห็นว่าในระบบการทาความเย็นนอกจากจะมีวงจร
น้ ายาแล้ว ก็ยงั มีวงจรไฟฟ้ าคอยควบคุมให้ระบบการทาความเย็นทางานอยูอ่ ีกวงจรหนึ่ง
ลองสังเกตว่าในวงจรไฟฟ้ าประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง
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ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนดูรายละเอียดของอุปกรณ์ไฟฟ้ า ส่ วนที่เป็ น Current relay และ Overload ศึกษา
ขั้นตอนการทางานและวิธีการตรวจเช็ก
ร่ วมทากิจกรรมและการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 4 สอนครั้งที่ 8
หลังเรียน
อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ าที่อยูห่ ลายชนิด ซึ่ งมีหน้าที่การทางานและวิธีการตรวจเช็คที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น Thermostat , Capacitor เป็ นต้น
ให้นกั เรี ยนลองสังเกต และศึกษาการทางานของอุปกรณ์เหล่านั้น
กิจกรรมเสนอแนะ ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
สอนครั้งที่ 9
ก่อนเรียน
ให้นกั เรี ยนสังเกตว่าในระบบการทาความเย็นทุกชนิด จะมีวงจรไฟฟ้ าคอยควบคุมการทางานอยู่
เสมอ
ลองสังเกตดูวา่ ในวงจรไฟฟ้ านั้น ประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง
ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนดูรายละเอียดในวงจรไฟฟ้ าส่ วนที่เป็ น Thermostat และ Capacitor ศึกษาขั้นตอนการ
ทางานและวิธีการตรวจเช็ค
ร่ วมทากิจกรรมและการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 4 สอนครั้งที่ 9
หลังเรียน
อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ าที่ควบคุมการทางานของระบบการทาความเย็นมีหลายชนิดโดยมีหน้าที่การ
ทางานแตกต่างกันออกไป
ให้นกั เรี ยนลองศึกษาการทางานและวิธีการตรวจเช็ค Low pressure control และ High pressure
control
กิจกรรมเสนอแนะ............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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สอนครั้งที่ 10
ก่อนเรียน
ให้นกั เรี ยนสังเกตระบบการทาความเย็น ซึ่ งมีระบบไฟฟ้ าควบคุมการทางานอยู่ โดยในการทา
ความเย็นบางชนิด จะมี LPC. และ HPC. ควบคุมอยูด่ ว้ ย
ลองสังเกตดูวา่ ระบบการทาความเย็นชนิดใดบ้าง ที่มี LPC. และ HPC. อยูใ่ นวงจรไฟฟ้ า
ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนดูรายละเอียดของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ าที่เป็ น LPC. และ HPC. ศึกษาการทางาน , การ
ปรับตั้ง และขั้นตอนการตรวจเช็ค
ร่ วมทากิจกรรมและการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 4 สอนครั้งที่ 10
หลังเรียน
หลังจากการศึกษาวงจรน้ ายาและวงจรไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นวงจรหลักในการทางานของระบบการทา
ความเย็นมาพอสมควรแล้ว ถ้าเรานาวงจรทั้ง 2 ชนิดมาทางานร่ วมกัน ก็จะเป็ นการทาความเย็นจริ ง
ของระบบการทางานความเย็นในท้องตลาดทัว่ ไป
ในระบบการทาความเย็นจริ งจะทางานได้น้ นั ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจรั่ว การทาสุ ญญากาศ
การชาจน์น้ ายาและข้อสังเกตต่าง ๆ ขณะทางานทั้งระบบที่ปกติและระบบที่ผดิ ปกติ
ให้นกั เรี ยนลองสังเกตและศึกษาขั้นตอนเหล่านั้น
กิจกรรมเสนอแนะ ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
10. เอกสารอ้างอิง
1. สนอง อิ่มเอม. 2544. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศรถยนต์ . กรุ งเทพมหานคร:
อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พลับบลิชชิ่ง.
2. สมศักดิ์ สุ โมตยกุล. 2545. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ. กรุ งเทพมหานคร:
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน).
3. ห.จ.ก. กุลธรเอนเจเนียริ่ ง. 2540 . อุปกรณ์ เครื่องทาความเย็น. กรุ งเทพมหานคร.
4. Andrew D.Althouse, Carl H. Turnquist, Alfred F. Bracciano.1982. Modern Refrigeration
and Air Conditioning. South Holland, Illinois: The Goodheart – Willcox Company, Ine.
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11. บันทึกหลังการสอน
ข้ อสรุ ปหลังการสอน
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................... ............
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผลการสอนของครู
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ปัญหาทีพ่ บ
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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แนวทางแก้ปัญหาและ / หรือพัฒนา
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
วันที่ ......เดือน ...............พ.ศ. ..........
บันทึกการตรวจสอบและ / หรือข้ อเสนอแนะของหัวหน้ าแผนกวิชา
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
วันที่ ......เดือน ...............พ.ศ. ..........
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แผนการจัดการเรี ยนรู้

หน่ วยที่ 5

รหัสวิชา 10111417 ชื่อวิชา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่ อง
ทาความเย็นและปรับอากาศ

สัปดาห์ที่ 11 - 12

ชื่อหน่วย งานสาธิตและปฏิบตั ิระบบการทาความเย็นของตูเ้ ย็น

จานวน 8 ชัว่ โมง

การออกแบบการจัดการเรียนเพือ่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
ภูมิค้ ุมกัน

4. เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
5. เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสม
กับการปฏิบตั ิงาน
เหตุผล

1. ทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ า
ของตูเ้ ย็นตามขั้นตอน
2. ทดสอบการทางานของวงจรน้ ายา
ของตูเ้ ย็นตามขั้นตอน
3. ปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานในระบบ
การทาความเย็นตามขั้นตอน

6. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความ
ละเอียด รอบคอบ และ
ปลอดภัย
งานสาธิตและปฏิบัติระบบการ
ทาความเย็นของตู้เย็น

ความรู้ + ทักษะ

- หลักการทางานของตูเ้ ย็นทั้งวงจรไฟฟ้ า

และวงจรน้ ายา

เศรษฐกิจ
1, 2, 3, 4, 5

สั งคม
1, 2, 6

คุณธรรม
- ความประหยัด ความเย็น
- การละเว้นจากการพนัน
- มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
วัฒนธรรม
3, 6

สิ่ งแวดล้อม
6
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หน่ วยที่ 5
จานวน 8 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา อุปกรณ์ ควบคุมระบบเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ชื่อหน่ วย งานสาธิตและปฏิบตั ิระบบการทาความเย็นของตูเ้ ย็น
เรื่อง งานสาธิตและปฏิบตั ิระบบการทาความเย็นของตูเ้ ย็น

1. สาระสาคัญ
ระบบการทาความเย็นของตูเ้ ย็นขนาดเล็กที่นิยมใช้กนั แพร่ หลายคือตูเ้ ย็น ตูเ้ ย็นจะทางาน
โดยอาศัยการทางานร่ วมกันของวงจรน้ ายาและวงจรไฟฟ้ า ในการศึกษาการทางานของตูเ้ ย็นจะเริ่ มต้น
จาก ปฏิบตั ิแผงสาธิตตูเ้ ย็น ปฏิบตั ิแผงฝึ กตูเ้ ย็น และปฏิบตั ิแผงสาธิตตูเ้ ย็นระบบ No frost โดยใน
การปฏิบตั ิงานจะต้องอาศัยทักษะพื้นฐานในเรื่ องการทาสุ ญญากาศ การตรวจรั่ว และการชาจน์น้ ายา
เครื่ องทาความเย็นร่ วมกันเสมอ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องศึกษาหลักการทางานของตูเ้ ย็น และขั้นตอนใน
การปฏิบตั ิงานพื้นฐานต่าง ๆ ตามที่กาหนด โดยในการปฏิบตั ิงานจะน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คุณธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นประชาธิปไตยและการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดมาสอดแทรกไว้
ตามความเหมาะสม
2. สมรรถนะประจาหน่ วย
2.1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของตูเ้ ย็นทั้งวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายา
2.2 ทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ าของตูเ้ ย็นตามขั้นตอน
2.3 ทดสอบการทางานของวงจรน้ ายาของตูเ้ ย็นตามขั้นตอน
2.4 ปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานในระบบการทาความเย็นตามขั้นตอน
2.5 เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
2.6 เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
2.7 ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
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2.8 แสดงพฤติกรรมถึงความประหยัด การละเว้นจากการพนัน มีความเป็ นประชาธิปไตยและ
ห่างไกลยาเสพติด
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของตูเ้ ย็นทั้งวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายา
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ าของตูเ้ ย็น
3. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทดสอบการทางานของวงจรน้ ายาของตูเ้ ย็น
4. เพื่อให้มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานในระบบการทาความเย็น
5. เพื่อให้มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับระบบการทาความเย็น
6. เพื่อให้มีพฤติกรรมแสดงออกซึ่ งความประหยัด การละเว้นจากการพนันและสิ่ งเสพติด มี
ความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. สามารถอธิ บายหลักการทางานของตูเ้ ย็นทั้งวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายาได้
2. ปฏิบตั ิงานทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายาของแผงสาธิ ตตูเ้ ย็นได้
3. ปฏิบตั ิงานทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายาของแผงฝึ กตูเ้ ย็นได้
4. ปฏิบตั ิงานทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายาของแผงสาธิ ตตูเ้ ย็นระบบ No
frost ได้
5. ปฏิบตั ิงานการทาสุ ญญากาศให้กบั ระบบการทาความเย็นได้ถูกต้องตามขั้นตอน
6. ปฏิบตั ิงานการตรวจรั่วให้กบั ระบบการทาความเย็นได้ถูกต้องตามขั้นตอน
7. ปฏิบตั ิงานการชาจน์น้ ายาให้กบั ระบบการทาความเย็นได้ถูกต้องตามขั้นตอน
8. ปฏิบตั ิใช้เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการทาความเย็นได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
9. เข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
10. มีการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนและปฏิบตั ิงานเสร็ จตามเวลาที่กาหนด
11. มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรื อทางาน
12. แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นและให้ความร่ วมมือในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
13. ใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
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4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 งานสาธิตและปฏิบัติระบบการทาความเย็นของตู้เย็น
4.1.1 ปฏิบัติแผงสาธิตตู้เย็น
กิจกรรมที่ 4 – 1 ปฏิบตั ิแผงสาธิตตูเ้ ย็น
เนือ้ เรื่องย่อ
แผงสาธิตตูเ้ ย็นเป็ นแผงที่ใช้สาธิตการทางานของวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายาของตูเ้ ย็น ในการ
ปฏิบตั ิงานจะมีการฝึ กต่ออุปกรณ์ภายในวงจรไฟฟ้ า รวมทั้งการปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ตาม
ขั้นตอนคือ
1. ขั้นตอนการทาสุ ญญากาศ
2. ขั้นตอนการตรวจรั่ว
3. ขั้นตอนการชาจน์น้ ายา
4.1.2 ปฏิบัติแผงฝึ กตู้เย็น
กิจกรรมที่ 4 – 2 ปฏิบตั ิแผงฝึ กตูเ้ ย็น
เนือ้ เรื่องย่อ
ในแผงฝึ กตูเ้ ย็นจะประกอบด้วยวงจรสาคัญ 2 วงจร คือวงจรน้ ายาและวงจรไฟฟ้ า โดยทั้ง2
วงจรจะประกอบด้วยส่ วนสาคัญดังนี้
1. ระบบวงจรไฟฟ้ า ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ คือมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์
1. เคอร์เรนต์รีเลย์
2. โอเวอร์ โหลด
3. เทอร์โมสตัส
4. สวิทซ์ตเู้ ย็น
5. หลอดไฟฟ้ าตูเ้ ย็น
2. ระบบวงจรน้ ายา ประกอบด้วยส่ วนที่สาคัญ คือ
1. คอมเพรสเซอร์
2. คอนเดนเซอร์
3. ตัวควบคุมน้ ายาเครื่ องทาความเย็น
4. อีแวปเปอร์เรเตอร์
5. ฟิ ลเตอร์ – ไดรเออร์
นอกจาก 2 ระบบดังกล่าวแล้ว ระบบการทาความเย็นยังต้องประกอบด้วยโครงสร้างของตูเ้ ย็น
เพื่อใช้ยดึ อุปกรณ์ให้ทางานร่ วมกันได้
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4.1.3 ปฏิบัติแผงสาธิตตู้เย็นระบบ No frost
กิจกรรมที่ 4 – 3 ปฏิบตั ิแผงสาธิตตูเ้ ย็นระบบ No frost
เนือ้ เรื่องย่อ
ตูเ้ ย็นขนาดเล็กที่นิยมใช้กนั แพร่ หลายในท้องตลาดมีดว้ ยกันหลายประเภท แต่ถา้ แยกตามลักษณะ
การใช้งานสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ตูเ้ ย็นแบบธรรมดา
2. ตูเ้ ย็นระบบไม่ตอ้ งละลายน้ าแข็ง (No frost)
โดยตูเ้ ย็นทั้ง 2 ประเภท จะมีวงจรน้ ายาเหมือนกัน แต่วงจรไฟฟ้ าจะมีความแตกต่างกันบ้าง
เนื่องจากตูเ้ ย็นระบบไม่ตอ้ งละลายน้ าแข็ง จะเพิ่มอุปกรณ์ที่ช่วยในการละลายน้ าแข็งเข้ามา
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 11. ชั่วโมงที่ 61 – 66 (ปฏิบตั ิแผงสาธิตตูเ้ ย็น)
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายเรื่ องหน้าที่และชนิดของชุ ดควบคุมน้ ายาเครื่ องทาความเย็น
แบบปรับด้วยมือและแบบ AVE. (เอกสารฯ ท.)
1.3 แนะนาเกี่ยวกับการทางานของวงจรน้ ายาและวงจรไฟฟ้ าของระบบการทาความเย็น
ทัว่ ไป (เอกสารฯ ป.)
1.4 แนะนาเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ าในระบบการทาความเย็น
(เอกสารฯ ป.)
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู ้ที่ 5.1 ซึ่ งกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน พื้นฐานต่าง ๆ ในระบบการทาความ
เย็น, การทางานของจรน้ ายาและการทางานของวงจรไฟฟ้ า (เอกสาร ฯ ป.)
2.2 แนะนาแผงสาธิ ตตูเ้ ย็น รวมทั้งข้อปลีกย่อยต่าง ๆ
2.3 นักเรี ยนลงปฏิบตั ิตามใบงานที่ 5.1 โดยทาการชี้แจงลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
ปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนทราบ แล้วจึงลงมือปฏิบตั ิ (เอกสารฯ ป. )
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและย้าเตือนให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญของความประหยัด การ
ละเว้นจากการพนัน มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 6.1 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 6.1
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 5.1.1 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 5.1.2 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 5.1
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
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สอนครั้งที่ 12. ชั่วโมงที่ 67 - 69 (ปฏิบตั ิแผงฝึ กตูเ้ ย็น)
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายเรื่ องหน้าที่และชนิดของชุ ดควบคุมน้ ายาแบบ TEV.และ
แบบ Cap. tube (เอกสารฯ ท.)
1.3 กล่าวคาแนะนาถึงความสาคัญของระบบการทาความเย็น ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ประจาวันของสังคมปั จจุบนั (เอกสารฯ ป.)
1.4 แนะนาเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับ ตูเ้ ย็น (เอกสารฯ ป.)
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู ้ที่ 5.2 ซึ่ งกล่าวถึงอุปกรณ์ในระบบวงจรไฟฟ้ าและอุปกรณ์ในระบบ
วงจรน้ ายาของตูเ้ ย็น รวมทั้งโครงสร้างของตูเ้ ย็น (เอกสารฯ ป.)
2.2 แนะนาแผงปฏิบตั ิตเู ้ ย็น รวมทั้งข้อปลีกย่อยต่าง ๆ
2.3 นักเรี ยนสามารถลงปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 5.2 โดยการชี้แจงลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ใน
การปฏิบตั ิงานให้นกั เรี ยนทราบ แล้วลงมือปฏิบตั ิ (เอกสารฯ ป.)
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและย้าเตือนให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญของความประหยัด การ
ละเว้นจากการพนัน มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
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4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 6.2 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 6.2
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 5.2.1 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 5.2.2 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 5.2
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 12. ชั่วโมงที่ 70 – 72 (ปฏิบตั ิแผงสาธิตตูเ้ ย็นระบบ No frost)
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน สรุ ปความรู ้พ้นื ฐานทัว่ ไปที่สัมพันธ์กบั ความรู ้เชิงปฏิบตั ิ (ไม่มี
เอกสารฯ)
1.3 แนะนาเกี่ยวกับการทางานของตูเ้ ย็นระบบ No frost (เอกสารฯ ป.)
1.4 แนะนาเอกสารต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับตูเ้ ย็นระบบ No frost (เอกสารฯ ป.)
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2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู้ที่ 5.3 ซึ่ งกล่าวถึงการทางานของวงจรน้ ายาและวงจรไฟฟ้ าของตูเ้ ย็น
ระบบ No frost (เอกสารฯ ป.)
2.2 แนะนาแผงสาธิตตูเ้ ย็นระบบ No frost รวมทั้งข้อปลีกย่อยต่าง ๆ
2.3 นักเรี ยนปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 5.3 โดยการชี้แจงลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานให้
นักเรี ยนทราบ แล้วลงมือปฏิบตั ิ (เอกสารฯ ป. )
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและย้าเตือนให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญของความประหยัด การ
ละเว้นจากการพนัน มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ใบทดสอบความรู้ที่ 5.3.1 (เอกสารฯ ป.)
4.2 ใบทดสอบความรู้ที่ 5.3.2 (เอกสารฯ ป.)
4.3 ใบประเมินผลที่ 5.2
(เอกสารฯ ป.)
4.4 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความมีเหตุผล
- ทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ าของตูเ้ ย็นตามขั้นตอน
- ทดสอบการทางานของวงจรน้ ายาของตูเ้ ย็นตามขั้นตอน
- ปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานในระบบการทาความเย็นตามขั้นตอน
2. ความพอประมาณ
- เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
- เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
3. การมีภูมิค้ ุมกันในตัวทีด่ ี
- นักเรี ยนปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
4. เงื่อนไขความรู้
- นักเรี ยนเข้าใจหลักการทางานของตูเ้ ย็นทั้งวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายา
5. เงื่อนไขคุณธรรม
- นักเรี ยนมีพฤติกรรมแสดงออกซึ่ งความประหยัด การละเว้นจากการพนันและสิ่ งเสพติด
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การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3 D
1. ด้ านประชาธิปไตย
- มีการเปิ ดโอกาสนักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นไทย
- นักเรี ยนมีพฤติกรรมแสดงออกซึ่งความประหยัด การละเว้นจากการพนันและสิ่ งเสพติด
3. ด้ านภูมิค้ ุมกันภัยจากยาเสพติด
- นักเรี ยนใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
6. สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
สื่ อสิ่ งพิมพ์
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคทฤษฏี
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคปฏิบตั ิ
- ตารางคอมเพรสเซอร์
- เอกสารอ้างอิง ลาดับที่ 1, 2, 3, และ 4
สื่ อโสตทัศน์
- ...........................................
หุ่นจาลองหรือของจริ ง
- แผงสาธิตตูเ้ ย็น
- แผงฝึ กตูเ้ ย็น
- แผงฝึ กตูเ้ ย็นระบบ No frost
7. หลักฐาน
หลักฐานความรู้
- ผลการสังเกต
- ผลการมอบหมายงาน
- ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
หลักฐานการปฏิบัติงาน
- ผลงาน / ชิ้นงานของนักเรี ยน
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
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8. วัดและประเมินผล
8.1 เครื่องมือประเมิน
- ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 6.1, 6.2
(เอกสารฯ ท.)
- ใบประเมินผลที่ 6.1, 6.2
(เอกสารฯ ท.)
- ใบทดสอบความรู้ที่ 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2 (เอกสารฯ ป.)
- ใบประเมินผลที่ 5.1, 5.2, 5.3
(เอกสารฯ ป.)
8.2 วิธีการประเมิน
- ประเมินกิจนิสัยการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ความเข้าใจและการมีส่วนร่ วม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั
ความประพฤติ การแต่งกาย การปฏิบตั ิตามกฎต่าง ๆ ของโรงงาน การตรงต่อเวลา การเตรี ยมพื้น
ฐานความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน และคุณธรรม จริ ยธรรมพื้นฐานทัว่ ไปตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
6.1, 6.2 (เอกสารฯ ท.) และหัวข้อของใบประเมินผลที่ 5.1, 5.2, 5.3 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตกระบวนการการเตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ การใช้เครื่ องมือ และการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
5.1, 5.2, 5.3 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินผลงาน โดยการสังเกตความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิ การนาไปใช้ งานที่
มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยน ประเมินความรู ้โดยใช้ใบทดสอบความรู ้ที่ 6.1, 6.2 (เอกสารฯ ท.)
ใบทดสอบความรู้ที่ 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2 (เอกสารฯ ป.) ประเมินคุณภาพของงาน
การปฏิบตั ิงานหรื อการทดสอบเพิ่มเติม ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่ 6.1, 6.2 (เอกสารฯ ท.) และ
ใบประเมินผลที่ 5.1, 5.2, 5.3 (เอกสารฯ ป.)
8.3 เกณฑ์ การประเมิน
- คะแนน 80 – 100 = ดี
- คะแนน 70 – 79 = ปานกลาง
- คะแนน 60 – 69 = พอใช้
- คะแนน 50 – 59 = ต้องปรับปรุ ง
9. กิจกรรมเสนอแนะ / งานทีม่ อบหมาย
สอนครั้งที่ 11
ก่อนเรียน
ระบบการทาความเย็นขนาดเล็ก มีหลายชนิด แต่ชนิ ดที่แพร่ หลายมากที่สุด คือ ตูเ้ ย็น
ให้นกั เรี ยนลองสังเกตดูวา่ ในตูเ้ ย็นประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ทั้งในวงจรน้ ายาและวงจรไฟฟ้ า
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ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรน้ ายา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ าของแผงสาธิ ต
ตูเ้ ย็น
ร่ วมทากิจกรรมและการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 5 สอนครั้งที่ 11
หลังเรียน
ระบบตูเ้ ย็นที่นกั เรี ยนได้ศึกษา เป็ นตูเ้ ย็นแบบแผงสาธิต ซึ่งนาอุปกรณ์แยกมาติดในแผงทาให้
สะดวกในการเรี ยนรู้และอธิ บาย
ถ้าเป็ นตูเ้ ย็นจริ ง อุปกรณ์บางตัวอาจมองไม่เห็นจากภายนอก ให้นกั เรี ยนศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ จาก
ระบบตูเ้ ย็นจริ ง
กิจกรรมเสนอแนะ ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
สอนครั้งที่ 12 ( 3 คาบแรก )
ก่อนเรียน
ระบบการทาความเย็นขนาดเล็ก ที่มีใช้ตามบ้านพักอาศัยมีอยูห่ ลายชนิด แต่ละชนิดที่แพร่ หลาย
มากที่สุด คือ ตูเ้ ย็น
ให้นกั เรี ยนลองสังเกตดูวา่ ในตูเ้ ย็นประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ทั้งในระบบวงจรไฟฟ้ าระบบ
วงจรน้ ายา และโครงสร้างตูเ้ ย็น
ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบวงจรไฟฟ้ า ระบบวงจรน้ ายา และโครงสร้างตูเ้ ย็นรวมทั้ง
นาความรู ้ที่ในใบงานที่ผา่ นมา นามาใช้ในการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งขั้นตอนปฏิบตั ิต่าง ๆ มา
ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ร่ วมทากิจกรรม และการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 5 สอนครั้งที่ 12
หลังเรียน
ระบบตูเ้ ย็นที่นกั เรี ยนได้ศึกษา เป็ นแผงฝึ กตูเ้ ย็นซึ่งเป็ นแบบธรรมดา ซึ่งในการใช้งานจริ งยังมี
ตูเ้ ย็นแบบพิเศษ คือตูเ้ ย็นแบบไม่มีน้ าแข็งเกาะ (ระบบ No Frost) ที่ใช้งานกันอย่างแพร่ หลาบ
ให้นกั เรี ยนลองศึกษาดูวา่ ตูเ้ ย็นแบบไม่มีน้ าแข็งเกาะ มีหลักการทางานและมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่
แตกต่างไปจากตูเ้ ย็นแบบธรรมดา
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สอนครั้งที่ 12 ( 3 คาบหลัง )
ก่อนเรียน
ตูเ้ ย็นทัว่ ๆ ไป ที่นิยมใช้กนั แพร่ หลาย มีอยู่ 2 แบบคือ ตูเ้ ย็นแบบธรรมดา และตูเ้ ย็นระบบ No
frost
ให้นกั เรี ยนลองสังเกตดูวา่ ในวงจรน้ ายาและไฟฟ้ าของตูเ้ ย็นแบบธรรมดา และตูเ้ ย็นระบบ No
frost มีขอ้ แตกต่างกันอย่างไร
ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรน้ ายาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ าของแผงสาธิ ต
ตูเ้ ย็นระบบ No frost
ร่ วมทากิจกรรมและการเรี ยนรู ที่เป็ น ไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 5 สอนครั้งที่ 12
หลังเรียน
ในระบบการทาความเย็นทัว่ ๆ ไป นอกจากตูท้ ี่นิยมใช้กนั แพร่ หลายแล้ว ยังมีระบบการทาความ
เย็นแบบอื่น ๆ อีก เช่น ตูน้ ้ าเย็น หรื อตูแ้ ช่ เป็ นต้น
ให้นกั เรี ยนลองสังเกตดูระบบการทาความเย็นต่าง ๆ ที่นอกเหนื อจากตูเ้ ย็น
กิจกรรมเสนอแนะ ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
10. เอกสารอ้างอิง
1. สนอง อิ่มเอม. 2544. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศรถยนต์ . กรุ งเทพมหานคร:
อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พลับบลิชชิ่ง.
2. สมศักดิ์ สุ โมตยกุล. 2545. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ. กรุ งเทพมหานคร:
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน).
3. ฝ่ ายวิชาการ บริ ษทั เอ.พี.เนชัน่ แนล เซลล์ จากัด. คู่มือซ่ อมตูู ู้เย็น. กรุ งเทพมหานคร:
บริ ษทั เอ.พี. เนชัน่ แนล เซลล์ จากัด.
4. Andrew D.Althouse, Carl H. Turnquist, Alfred F. Bracciano.1982. Modern Refrigeration
and Air Conditioning. South Holland, Illinois: The Goodheart – Willcox Company, Ine.
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11. บันทึกหลังการสอน
ข้ อสรุ ปหลังการสอน
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................... ............
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผลการสอนของครู
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ปัญหาทีพ่ บ
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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แนวทางแก้ปัญหาและ / หรือพัฒนา
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
วันที่ ......เดือน ...............พ.ศ. ..........
บันทึกการตรวจสอบและ / หรือข้ อเสนอแนะของหัวหน้ าแผนกวิชา
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
วันที่ ......เดือน ...............พ.ศ. ..........
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แผนการจัดการเรี ยนรู้

หน่ วยที่ 6

รหัสวิชา 10111417 ชื่อวิชา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่ อง
ทาความเย็นและปรับอากาศ

สัปดาห์ที่ 13 - 14

ชื่อหน่วย งานสาธิตและปฏิบตั ิระบบการทาความเย็นของตูน้ ้ าเย็น

จานวน 8 ชัว่ โมง

การออกแบบการจัดการเรียนเพือ่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
4. เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
5. เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสม
กับการปฏิบตั ิงาน
เหตุผล

1. ทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ า
ของตูน้ ้ าเย็นตามขั้นตอน
2. ทดสอบการทางานของวงจรน้ ายา
ของตูน้ ้ าเย็นตามขั้นตอน
3. ปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานในระบบ
การทาความเย็นตามขั้นตอน

คุณธรรม

ความคิดสร้างสรรค์ความเย็น
ความกตัญญูกตเวที
มีความประหยัด
มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
สั งคม
วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม
1, 2, 6
3, 6
6

- หลักการทางานของตูน้ ้ าเย็นทั้งวงจร

เศรษฐกิจ
1, 2, 3, 4, 5

6. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความ
ละเอียด รอบคอบ และ
ปลอดภัย
งานสาธิตและปฏิบัติระบบการ
ทาความเย็นของตู้นา้ เย็น

ความรู้ + ทักษะ

ไฟฟ้ าและวงจรน้ ายา

ภูมิค้ ุมกัน

-
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หน่ วยที่ 6
จานวน 8 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา อุปกรณ์ ควบคุมระบบเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ชื่อหน่ วย งานสาธิตและปฏิบตั ิระบบการทาความเย็นของตูน้ ้ าเย็น
เรื่อง งานสาธิตและปฏิบตั ิระบบการทาความเย็นของตูน้ ้ าเย็น

1. สาระสาคัญ
ระบบการทาความเย็นของตูน้ ้ าเย็นขนาดเล็กที่นิยมใช้กนั แพร่ หลาย จะมีหลักการทางาน
เหมือนกับตูเ้ ย็นทุกประการ ส่ วนที่แตกต่างกันมักจะเป็ นที่โครงสร้างภายนอก ซึ่ งมีการออกแบบเพื่อ
นาไปใช้งานที่มีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกัน หลักการทางานของตูน้ ้ าเย็นจะอาศัยการทางานร่ วมกันของ
วงจรน้ ายาและวงจรไฟฟ้ า ในการศึกษาการทางานของตูน้ ้ าเย็นจะเริ่ มต้นจาก ปฏิบตั ิแผงสาธิ ตตูน้ ้ าเย็น
แบบธรรมดา แบบ 3 ก๊อก และปฏิบตั ิแผงฝึ กตูน้ ้ าเย็น โดยในการปฏิบตั ิงานจะต้องอาศัยทักษะ
พื้นฐานในเรื่ องการทาสุ ญญากาศ การตรวจรั่ว และการชาจน์น้ ายาเครื่ องทาความเย็นร่ วมกันเสมอ
ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องศึกษาหลักการทางานของตูน้ ้ าเย็น และขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานพื้นฐานต่าง ๆ
ตามที่กาหนด โดยในการปฏิบตั ิงานจะน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม
จริ ยธรรม ความเป็ นประชาธิ ปไตยและการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดมาสอดแทรกไว้ตามความเหมาะสม
2. สมรรถนะประจาหน่ วย
2.1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของตูน้ ้ าเย็นทั้งวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายา
2.2 ทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ าของตูน้ ้ าเย็นตามขั้นตอน
2.3 ทดสอบการทางานของวงจรน้ ายาของตูน้ ้ าเย็นตามขั้นตอน
2.4 ปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานในระบบการทาความเย็นตามขั้นตอน
2.5 เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
2.6 เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
2.7 ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
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2.8 แสดงพฤติกรรมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ ความกตัญญูกตเวที มีความประหยัด มี
ความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของตูน้ ้ าเย็นทั้งวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายา
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ าของตูน้ ้ าเย็น
3. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทดสอบการทางานของวงจรน้ ายาของตูน้ ้ าเย็น
4. เพื่อให้มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานในระบบการทาความเย็น
5. เพื่อให้มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับระบบการทาความเย็น
6. เพื่อให้มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความกตัญญูกตเวที มีความประหยัด
มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. สามารถอธิ บายหลักการทางานของตูน้ ้ าเย็นทั้งวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายาได้
2. ปฏิบตั ิงานทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายาของแผงสาธิ ตตูน้ ้ าเย็นแบบ
ธรรมดาได้
3. ปฏิบตั ิงานทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายาของแผงสาธิ ตตูน้ ้ าเย็นแบบ 3
ก๊อกได้
4. ปฏิบตั ิงานท่อและงานทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายาของแผงฝึ กตูน้ ้ าเย็นได้
5. ปฏิบตั ิงานการทาสุ ญญากาศให้กบั ระบบการทาความเย็นได้ถูกต้องตามขั้นตอน
6. ปฏิบตั ิงานการตรวจรั่วให้กบั ระบบการทาความเย็นได้ถูกต้องตามขั้นตอน
7. ปฏิบตั ิงานการชาจน์น้ ายาให้กบั ระบบการทาความเย็นได้ถูกต้องตามขั้นตอน
8. ปฏิบตั ิใช้เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการทาความเย็นได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
9. เข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
10. มีการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนและปฏิบตั ิงานเสร็ จตามเวลาที่กาหนด
11. มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรื อทางาน
12. แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นและให้ความร่ วมมือในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
13. ใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
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4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 งานสาธิตและปฏิบัติระบบการทาความเย็นของตู้นา้ เย็น
4.1.1 ปฏิบัติแผงสาธิตตู้นา้ เย็นแบบธรรมดาและแบบ 3 ก๊อก
กิจกรรมที่ 4 – 1 ปฏิบตั ิแผงสาธิตตูน้ ้ าเย็นแบบธรรมดาและแบบ 3 ก๊อก
เนือ้ เรื่องย่อ
ตูน้ ้ าเย็น เป็ นเครื่ องทาความเย็นชนิ ดหนึ่ งที่ทาน้ าให้เย็นสาหรับดื่ ม ที่ใช้กนั แพร่ หลาย มี 2 แบบ
ด้วยกันคือ
1. แบบขวดบรรจุน้ าคว่าลงบนตูเ้ พื่อทาให้เย็น จัดเป็ นตูน้ ้ าเย็นแบบธรรมดาขนาดเล็กนิ ยมใช้กบั
สานักงานโดยทัว่ ไป
2. แบบต่อน้ าจากท่อประปาเข้าตูเ้ ย็นโดยตรง จัดเป็ นตูน้ ้ าเย็นขนาดค่อนข่างใหญ่ (ในที่น้ ี เรี ยกว่า ตู ้
น้ าเย็นแบบ 3 ก๊อก ) นิ ยมใช้ตามโรงเรี ยน โรงงาน หรื อ สถานที่ชุมชน โดยตูน้ ้ าเย็นทั้ง 2 แบบ จะมี
ระบบวงจรไฟฟ้ า และระบบวงจรน้ ายาเหมือนๆ กัน จะต่างกันที่ขนาดของมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ตูน้ ้ า
เย็นขนาดเล็กมักใช้มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบ RSIR และตูน้ ้ าเย็นแบบ 3 ก๊อก มักใช้แบบ CSIR ที่ใช้
ร่ วมกับแผงคอนเดนเซอร์ ที่ระบายความร้อนด้วยพัดลม
4.1.2 ปฏิบัติแผงฝึ กตู้นา้ เย็น
กิจกรรมที่ 4 – 2 ปฏิบตั ิแผงฝึ กตูน้ ้ าเย็น
เนือ้ เรื่องย่อ
ตูน้ ้ าเย็น จัดเป็ นระบบการทาความเย็นชนิ ดหนึ่ง ที่มีวงจรน้ ายาและวงจรไฟฟ้ าที่มีหลักการ
ทางานเช่นเดียวกับตูเ้ ย็นทัว่ ไป เพียงแต่ลกั ษณะโครงสร้าง, วัตถุประสงค์การใช้จะแตกต่างกันบ้าง
ในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานระบบการทาความเย็น งานท่อเป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนต้องเจอในลักษณะ
งานจริ งเสมอ แผงฝึ กตูน้ ้ าเย็นจะเน้นให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิงานที่สาคัญดังกล่าว รวมทั้งขั้นตอนในการ
ปฏิบตั ิงานหัวข้ออื่นๆ ดังนี้
1. ปฏิบตั ิงานท่อ
2. ปฏิบตั ิการตรวจเช็กอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ า
3. ปฏิบตั ิการต่อวงจรไฟฟ้ า
4. ปฏิบตั ิงานการตรวจรั่ว
5. ปฏิบตั ิงานการทาสุ ญญากาศ
6. ปฏิบตั ิงานการชาจน์น้ ายา
7. การบันทึกผลการทดลองเพื่อแสดงค่าของผลการทางานของระบบการทาความเย็น
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5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 13. ชั่วโมงที่ 73 - 78 (ปฏิบตั ิแผงสาธิ ตตูน้ ้ าเย็นแบบธรรมดาและแบบ 3 ก๊อก)
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายเรื่ องหน้าที่การทางานและการแบ่งชนิดของ
อีแวปปอเรเตอร์ (เอกสารฯ ท.)
1.3 แนะนาเกี่ยวกับการทางานของวงจรน้ ายาและวงจรไฟฟ้ าของระบบการทาความเย็น
ของตูน้ ้ าเย็น
1.4 แนะนาเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับตูน้ ้ าเย็น
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู ้ที่ 6.1 ซึ่ งกล่าวถึงโครงสร้างลักษณะการทางานของตูน้ ้ าเย็นแบบ
ต่าง ๆ (เอกสารฯ ป.)
2.2 แนะนาแผงสาธิ ตตูน้ ้ าเย็น และแผงสาธิ ตตูน้ ้ าเย็นแบบ 3 ก๊อก
2.3 นักเรี ยนลงปฏิบตั ิตามใบงานที่ 6.1 โดยทาการชี้แจงลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการลง
ปฏิบตั ิ (เอกสารฯ ป.)
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3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและสนับสนุนให้นกั เรี ยนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
ความกตัญญูกตเวที มีความประหยัด มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 7.1 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 7.1
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 6.1.1 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 6.1.2 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 6.1
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 14. ชั่วโมงที่ 79 - 84 (ปฏิบตั ิแผงฝึ กตูน้ ้ าเย็น)
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายเรื่ องหน้าที่การทางานของอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ในระบบการ
ทาความเย็น (เอกสารฯ ท.)
1.3 แนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานท่อของตูน้ ้ าเย็นและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานพื้นฐานอื่น ๆ
1.4 แนะนาเอกสารต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับตูน้ ้ าเย็น
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2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู ้ที่ 6.2 ซึ่ งกล่าวถึงการเชื่อมปิ ดท่อ ในระบบการทาความเย็น
(เอกสารฯ ป.)
2.2 แนะนาแผงฝึ กตูน้ ้ าเย็น, อุปกรณ์ต่าง ๆ ในแผงฝึ ก
2.3 ให้นกั เรี ยนลงปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 6.2 โดยทาการชี้แจงลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ใน
การลงปฏิบตั ิให้เข้าใจ (เอกสารฯ ป. )
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและสนับสนุนให้นกั เรี ยนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
ความกตัญญูกตเวที มีความประหยัด มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 6.2 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 6.2
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 5.2.1 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 5.2.2 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 5.2
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความมีเหตุผล
- ทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ าของตูน้ ้ าเย็นตามขั้นตอน
- ทดสอบการทางานของวงจรน้ ายาของตูน้ ้ าเย็นตามขั้นตอน
- ปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานในระบบการทาความเย็นตามขั้นตอน
2. ความพอประมาณ
- เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
- เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
3. การมีภูมิค้ ุมกันในตัวทีด่ ี
- นักเรี ยนปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
4. เงื่อนไขความรู้
- นักเรี ยนเข้าใจหลักการทางานของตูน้ ้ าเย็นทั้งวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายา
5. เงื่อนไขคุณธรรม
- นักเรี ยนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความกตัญญูกตเวที มีความประหยัด
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การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3 D
1. ด้ านประชาธิปไตย
- มีการเปิ ดโอกาสนักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็ นไทย
- นักเรี ยนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความกตัญญูกตเวที มีความประหยัด
3. ด้ านภูมิค้ ุมกันภัยจากยาเสพติด
- นักเรี ยนใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
6. สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
สื่ อสิ่ งพิมพ์
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคทฤษฏี
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคปฏิบตั ิ
- เอกสารอ้างอิง ลาดับที่ 1, 2, 3, 4
สื่ อโสตทัศน์
- ...........................................
หุ่นจาลองหรือของจริ ง
- แผงสาธิตตูน้ ้ าเย็นแบบธรรมดาและแบบ 3 ก๊อก
- แผงฝึ กตูน้ ้ าเย็น
7. หลักฐาน
หลักฐานความรู้
- ผลการสังเกต
- ผลการมอบหมายงาน
- ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
หลักฐานการปฏิบัติงาน
- ผลงาน / ชิ้นงานของนักเรี ยน
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
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8. วัดและประเมินผล
8.1 เครื่องมือประเมิน
- ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 7.1, 8.1
(เอกสารฯ ท.)
- ใบประเมินผลที่ 7.1, 8.1
(เอกสารฯ ท.)
- ใบทดสอบความรู้ที่ 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2 (เอกสารฯ ป.)
- ใบประเมินผลที่ 6.1, 6.2
(เอกสารฯ ป.)
8.2 วิธีการประเมิน
- ประเมินกิจนิสัยการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ความเข้าใจและการมีส่วนร่ วม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั
ความประพฤติ การแต่งกาย การปฏิบตั ิตามกฎต่าง ๆ ของโรงงาน การตรงต่อเวลา การเตรี ยมพื้น
ฐานความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน และคุณธรรม จริ ยธรรมพื้นฐานทัว่ ไปตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
7.1, 8.1 (เอกสารฯ ท.) และหัวข้อของใบประเมินผลที่ 6.1, 6.2 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตกระบวนการการเตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ การใช้เครื่ องมือ และการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
6.1, 6.2 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินผลงาน โดยการสังเกตความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิ การนาไปใช้ งานที่
มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยน ประเมินความรู ้โดยใช้ใบทดสอบความรู ้ที่ 7.1, 8.1 (เอกสารฯ ท.)
ใบทดสอบความรู้ที่ 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2 (เอกสารฯ ป.) ประเมินคุณภาพของงาน การ
ปฏิบตั ิงานหรื อการทดสอบเพิ่มเติม ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่ 7.1, 8.1 (เอกสารฯ ท.) และใบ
ประเมินผลที่ 6.1, 6.2 (เอกสารฯ ป.)
8.3 เกณฑ์ การประเมิน
- คะแนน 80 – 100 = ดี
- คะแนน 70 – 79 = ปานกลาง
- คะแนน 60 – 69 = พอใช้
- คะแนน 50 – 59 = ต้องปรับปรุ ง
9. กิจกรรมเสนอแนะ / งานทีม่ อบหมาย
สอนครั้งที่ 13
ก่อนเรียน
ระบบการทาความเย็นขนาดเล็กมีหลายชนิด ที่นิยมใช้กนั แพร่ หลายอีกชนิ ดหนึ่ง คือ ตูน้ ้ าเย็น
ให้นกั เรี ยนลองสังเกตดูวา่ ในเครื่ องทาน้ าเย็นมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เหมือนกันและแตกต่าง
กันกับตูเ้ ย็น
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ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรน้ ายา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ าของแผงสาธิ ตตูน้ ้ า
เย็นแบบธรรมดา และแบบ 3 ก๊อก
นักเรี ยนร่ วมทากิจกรรมและการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 สอนครั้งที่ 13
หลังเรียน
ระบบของตูน้ ้ าเย็นที่นกั เรี ยนกาลังศึกษา เป็ นแผงสาธิ ตซึ่ งนาอุปกรณ์ต่าง ๆ แยกมาติดในแผง
หรื อไม่ได้ปฏิบตั ิงานตรวจซ่อมจริ ง ๆ
ในระบบการทางานจริ ง ๆ นักเรี ยนต้องมีการตรวจซ่อมแผงปฏิบตั ิโดยเฉพาะงานท่อให้นกั เรี ยน
สังเกตงานท่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตูน้ ้ าเย็น
กิจกรรมเสนอแนะ ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
สอนครั้งที่ 14
ก่อนเรียน
ในระบบการทางานของตูน้ ้ าเย็น จะประกอบด้วยวงจรน้ ายา,จงจรไฟฟ้ า เหมือน ๆ กับต ู้เย็น
หรื อเครื่ องทาความเย็นอื่น ๆ ทัว่ ไป
ให้นกั เรี ยนสังเกตอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยูใ่ นตูเ้ ย็น
ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนศึกษางานท่อในแผงฝึ กตูน้ ้ าเย็น รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งในวงจรน้ ายาและ
วงจรไฟฟ้ าในแผงฝึ ก
ร่ วมทากิจกรรมและการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 6 สอนครั้งที่ 14
หลังเรียน
ในระบบการทาความเย็นขนาดเล็ก นอกจากตูเ้ ย็นและตูน้ ้ าเย็นที่นิยมใช้กนั แพร่ หลายแล้ว ยังมีตู้
แช่ซ่ ึ งจัดเป็ นเครื่ องทาความเย็นชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายโดยเฉพาะกับร้านค้าทัว่ ไป
ให้นกั เรี ยนสังเกตการทางานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีในตูแ้ ช่ แล้วเปรี ยบเทียบกับระบบการทา
ความเย็นขนาดเล็กอื่น ๆ ที่ได้ศึกษาผ่านมาแล้ว
กิจกรรมเสนอแนะ ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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10. เอกสารอ้างอิง
1. สนอง อิ่มเอม. 2544. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศรถยนต์ . กรุ งเทพมหานคร:
อมริ นทร์ พริ้ นติง้ แอนด์พลับบลิชชิ่ง.
2. สมศักดิ์ สุ โมตยกุล. 2545. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ. กรุ งเทพมหานคร:
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน).
3. ห.จ.ก. กุลธรเอนเจเนียริ่ ง. 2540 . อุปกรณ์ เครื่องทาความเย็น. กรุ งเทพมหานคร.
4. Andrew D.Althouse, Carl H. Turnquist, Alfred F. Bracciano.1982. Modern Refrigeration
and Air Conditioning. South Holland, Illinois: The Goodheart – Willcox Company, Ine.
11. บันทึกหลังการสอน
ข้ อสรุ ปหลังการสอน
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................... ............
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ผลการสอนของครู
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ปัญหาทีพ่ บ
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
แนวทางแก้ปัญหาและ / หรือพัฒนา
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
วันที่ ......เดือน ...............พ.ศ. ..........
บันทึกการตรวจสอบและ / หรือข้ อเสนอแนะของหัวหน้ าแผนกวิชา
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
วันที่ ......เดือน ...............พ.ศ. ..........
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แผนการจัดการเรี ยนรู้

หน่ วยที่ 7

รหัสวิชา 10111417 ชื่อวิชา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่ อง
ทาความเย็นและปรับอากาศ

สัปดาห์ที่ 15

ชื่อหน่วย การประยุกต์ใช้งานระบบการทาความเย็น

จานวน 4 ชัว่ โมง

การออกแบบการจัดการเรียนเพือ่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
ภูมิค้ ุมกัน

4. เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
5. เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสม
กับการปฏิบตั ิงาน
เหตุผล

1. ทดสอบการทางานของตูแ้ ช่ตามขั้นตอน
2. ทดสอบการทางานของเครื่ อง
ทาน้ าแข็งเกล็ดตามขั้นตอน
3. ปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานในระบบ
การทาความเย็นตามขั้นตอน

6. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความ
ละเอียด รอบคอบ และ
ปลอดภัย
การประยุกต์ ใช้ งาน
ระบบการทาความเย็น

ความรู้ + ทักษะ

คุณธรรม

ความเย็น
- การรักษาความสะอาด
- การรักษาสภาพแวดล้อม
- การอนุรักษ์ธรรมชาติ

- หลักการทางานของตูแ้ ช่

- หลักการทางานของเครื่ อง
ทาน้ าแข็งเกล็ด
เศรษฐกิจ
1, 2, 3, 4, 5

สั งคม
1, 2, 6

วัฒนธรรม
3, 6

สิ่ งแวดล้อม
6
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หน่ วยที่ 7
จานวน 4 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา อุปกรณ์ ควบคุมระบบเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ชื่อหน่ วย การประยุกต์ใช้งานระบบการทาความเย็น
เรื่อง การประยุกต์ใช้งานระบบการทาความเย็น

1. สาระสาคัญ
ระบบการทาความเย็นสามารถออกแบบประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรู ปแบบ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ตูแ้ ช่ ตูแ้ ช่แบบเปิ ดโชว์ ตูน้ ้ าหวาน ตูน้ ้ าอัดลมแบบหยอดเหรี ยญ
ตูท้ าน้ าแข็งก้อน โรงน้ าแข็ง หรื อรถตูเ้ ย็น เป็ นต้น โดยระบบความเย็นที่ออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้
งานดังกล่าว บางแบบก็ยงั คงมีหลักการทางานเหมือนกับตูเ้ ย็นและตูน้ ้ าเย็นดังที่ผา่ นมา แต่บางแบบก็
จะมีหลักการทางานแตกต่างออกไป ในการปฏิบตั ิงานจะศึกษาการทางานเบื้องต้นของระบบการทา
ความเย็นที่ได้รับการออกแบบประยุกต์ใช้งานบางแบบที่ได้รับความนิยมใช้งานกันแพร่ หลาย คือ ตูแ้ ช่
และเครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ด โดยผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องศึกษาหลักการทางานของตูแ้ ช่และเครื่ องทาน้ าแข็ง
เกล็ด รวมทั้งขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานพื้นฐานต่าง ๆ ตามที่กาหนด โดยในการปฏิบตั ิงานจะน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นประชาธิ ปไตยและการหลีกเลี่ยงจาก
ยาเสพติดมาสอดแทรกไว้ตามความเหมาะสม
2. สมรรถนะประจาหน่ วย
2.1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของตูแ้ ช่และเครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ดทั้งวงจรไฟฟ้ าและ
วงจรน้ ายา
2.2 ทดสอบการทางานของแช่ตามขั้นตอน
2.3 ทดสอบการทางานของเครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ดตามขั้นตอน
2.4 ปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานในระบบการทาความเย็นตามขั้นตอน
2.5 เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
2.6 เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
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2.7 ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
2.8 แสดงพฤติกรรมถึงการช่วยกันรักษาความสะอาด การรักษาสภาพแวดล้อม การอนุ รักษ์
ธรรมชาติ มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของตูแ้ ช่และเครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ดทั้ง
วงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายา
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทดสอบการทางานของตูแ้ ช่
3. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทดสอบการทางานของเครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ด
4. เพื่อให้มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานในระบบการทาความเย็น
5. เพื่อให้มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับระบบการทาความเย็น
6. เพื่อให้มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการช่วยกันรักษาความสะอาด การรักษาสภาพแวดล้อม การ
อนุรักษ์ธรรมชาติ มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. สามารถอธิ บายหลักการทางานของตูแ้ ช่และเครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ดได้
2. ปฏิบตั ิงานทดสอบการทางานของตูแ้ ช่ได้
3. ปฏิบตั ิงานทดสอบการทางานของเครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ดได้
4. ปฏิบตั ิงานการทาสุ ญญากาศให้กบั ระบบการทาความเย็นได้ถูกต้องตามขั้นตอน
5. ปฏิบตั ิงานการตรวจรั่วให้กบั ระบบการทาความเย็นได้ถูกต้องตามขั้นตอน
6. ปฏิบตั ิงานการชาจน์น้ ายาให้กบั ระบบการทาความเย็นได้ถูกต้องตามขั้นตอน
7. ปฏิบตั ิใช้เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการทาความเย็นได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
9. เข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
10. มีการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนและปฏิบตั ิงานเสร็ จตามเวลาที่กาหนด
11. มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรื อทางาน
12. แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นและให้ความร่ วมมือในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
13. ใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
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4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 การประยุกต์ ใช้ งานระบบการทาความเย็น
4.1.1 การประยุกต์ ใช้ งานระบบการทาความเย็น
กิจกรรมที่ 4 – 1 ปฏิบตั ิแผงสาธิตตูแ้ ช่และเครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ด
เนือ้ เรื่องย่อ
ระบบการทาความเย็นสามารถประยุกต์ใช้งานเป็ นอุปกรณ์ทาความเย็นได้หลายชนิดแล้วแต่
ลักษณะความต้องการของงาน เช่น
1. ตูแ้ ช่แบบเปิ ดโชว์
2. ตูน้ ้ าหวาน
3. ตูน้ ้ าอัดลมแบบหยอดเหรี ยญ
4. ตูท้ าน้ าแข็งก้อน
5. โรงน้ าแข็ง
6. รถตูเ้ ย็น
ในระบบการทาความเย็นชนิดตูแ้ ช่ และน้ าแข็งเกล็ด จะมีอุปกรณ์บางส่ วนที่แตกต่างจากระบบการ
ทาความเย็นขนาดเล็กทัว่ ไป เช่น
ชุดคอนเดนซิ่ งยูนิต
ชุดอีแวปปอเรเตอร์
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 15. ชั่วโมงที่ 85 - 90 (ปฏิบตั ิแผงสาธิ ตตูแ้ ช่และเครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ด)
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู้
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1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายหน้าที่การทางานและการแบ่งชนิดของน้ ายาและน้ ามันใน
ระบบการทาความเย็น (เอกสารฯ ท.)
1.3 แนะนาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของระบบการทาความเย็นขนาดเล็กทัว่ ไป
1.4 แนะนาเอกสารต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับระบบการทาความเย็นขนาดเล็กแบบต่าง ๆ
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู ้ที่ 7.1 ซึ่ งกล่าวถึงระบบการทาความเย็นขนาดเล็ก , การทางานและ
ลักษณะโครงสร้างในส่ วนที่แตกต่างกัน (เอกสารฯ ป.)
2.2 แนะนาแผงสาธิ ตตูแ้ ช่และแผงสาธิ ตเครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ด
นักเรี ยนลงปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 7.1 โดยทาการชี้ แจงลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการลงปฏิบตั ิให้
นักเรี ยนทราบ แล้วจึงลงมือปฏิบตั ิ (เอกสารฯ ป.)
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีการแสดงออกถึงการช่วยกันรักษา
ความสะอาด การรักษาสภาพแวดล้อม การอนุ รักษ์ธรรมชาติ มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกล
ยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 9.1 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 9.1
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 7.1.1 (เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 7.1.2 (เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 7.1
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความมีเหตุผล
- ทดสอบการทางานตูแ้ ช่ตามขั้นตอน
- ทดสอบการทางานของเครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ดตามขั้นตอน
- ปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานในระบบการทาความเย็นตามขั้นตอน
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2. ความพอประมาณ
- เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
- เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
3. การมีภูมิค้ ุมกันในตัวทีด่ ี
- นักเรี ยนปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
4. เงื่อนไขความรู้
- นักเรี ยนเข้าใจหลักการทางานของตูแ้ ช่
- นักเรี ยนเข้าใจหลักการทางานของเครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ด
5. เงื่อนไขคุณธรรม
- นักเรี ยนมีการแสดงออกถึงการช่วยกันรักษาความสะอาด การรักษาสภาพแวดล้อม
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3 D
1. ด้ านประชาธิปไตย
- มีการเปิ ดโอกาสนักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นไทย
- นักเรี ยนมีการแสดงออกถึงการช่วยกันรักษาความสะอาด การรักษาสภาพแวดล้อม
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
3. ด้ านภูมิค้ ุมกันภัยจากยาเสพติด
- นักเรี ยนใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
6. สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
สื่ อสิ่ งพิมพ์
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคทฤษฏี
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคปฏิบตั ิ
- เอกสารอ้างอิง ลาดับที่ 1, 2
สื่ อโสตทัศน์
- แผ่นใส แสดงโครงสร้างการทางานของรถไฟตูเ้ ย็น
หุ่นจาลองหรือของจริ ง
- แผงสาธิตตูแ้ ช่
- แผงสาธี ตเครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ด

96
7. หลักฐาน
หลักฐานความรู้
- ผลการสังเกต
- ผลการมอบหมายงาน
- ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
หลักฐานการปฏิบัติงาน
- ผลงาน / ชิ้นงานของนักเรี ยน
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
8. วัดและประเมินผล
8.1 เครื่องมือประเมิน
- ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 9.1
(เอกสารฯ ท.)
- ใบประเมินผลที่ 9.1
(เอกสารฯ ท.)
- ใบทดสอบความรู้ที่ 7.1.1, 7.1.2 (เอกสารฯ ป.)
- ใบประเมินผลที่ 7.1
(เอกสารฯ ป.)
8.2 วิธีการประเมิน
- ประเมินกิจนิสัยการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ความเข้าใจและการมีส่วนร่ วม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั
ความประพฤติ การแต่งกาย การปฏิบตั ิตามกฎต่าง ๆ ของโรงงาน การตรงต่อเวลา การเตรี ยมพื้น
ฐานความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน และคุณธรรม จริ ยธรรมพื้นฐานทัว่ ไปตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
9.1 (เอกสารฯ ท.) และหัวข้อของใบประเมินผลที่ 7.1 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตกระบวนการการเตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ การใช้เครื่ องมือ และการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
7.1 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินผลงาน โดยการสังเกตความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิ การนาไปใช้ งานที่
มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยน ประเมินความรู ้โดยใช้ใบทดสอบความรู ้ที่ 9.1 (เอกสารฯ ท.) ใบ
ทดสอบความรู้ที่ 7.1.1, 7.1.2 (เอกสารฯ ป.) ประเมินคุณภาพของงาน การปฏิบตั ิงานหรื อการทดสอบ
เพิ่มเติม ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่ 9.1 (เอกสารฯ ท.) และใบประเมินผลที่ 7.1 (เอกสารฯ ป.)
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8.3 เกณฑ์ การประเมิน
- คะแนน 80 – 100
- คะแนน 70 – 79
- คะแนน 60 – 69
- คะแนน 50 – 59

=
=
=
=

ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง

9. กิจกรรมเสนอแนะ / งานทีม่ อบหมาย
สอนครั้งที่ 15
ก่อนเรียน
ระบบการทาความเย็นขนาดเล็ก มีการประยุกต์ใช้งานเป็ นอุปกรณ์ต่าง ๆ หลายชนิด เช่น ตูเ้ ย็น ,
ถังน้ าเย็น ,ตูแ้ ช่ ,เครื่ องทาน้ าแข็งหลอด ,เครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ด เป็ นต้น
ให้นกั เรี ยนสังเกตการทางานและส่ วนประกอบต่าง ๆ ของตูแ้ ช่ และเครื่ องทาน้ าแข็งเกล็ด ว่ามี
อะไรที่เหมือนกัน หรื อแตกต่างกันกับตูเ้ ย็นหรื อถังน้ าเย็นที่ได้เรี ยนผ่านมาแล้ว
ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรน้ ายา, วงจรไฟฟ้ า และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามา
ในแผงสาธิ ตตูแ้ ช่ และแผงสาธิ ตเครื่ องทานาแข็งเกล็ด
ร่ วมทากิจกรรม และการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 7 สอนครั้งที่ 15
หลังเรียน
ระบบการทาความเย็นที่มีอยูห่ ลายชนิดนั้น บ่อยครั้งที่จะเกิดการทางานผิดปกติท้ งั ในวงจรไฟฟ้ า
และวงจรน้ ายา
ให้นกั เรี ยนสังเกต และวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่กล่าวมาจากเอกสารต่าง ๆ และจากการ
ปฏิบตั ิจริ งที่ได้เรี ยนมาตั้งแต่ตน้
กิจกรรมเสนอแนะ ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
10. เอกสารอ้างอิง
1. สนอง อิ่มเอม. 2544. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศรถยนต์ . กรุ งเทพมหานคร:
อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พลับบลิชชิ่ง.
2. สมศักดิ์ สุ โมตยกุล. 2545. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ. กรุ งเทพมหานคร:
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน).
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11. บันทึกหลังการสอน
ข้ อสรุ ปหลังการสอน
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................... ............
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผลการสอนของครู
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ปัญหาทีพ่ บ
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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แนวทางแก้ปัญหาและ / หรือพัฒนา
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
วันที่ ......เดือน ...............พ.ศ. ..........
บันทึกการตรวจสอบและ / หรือข้ อเสนอแนะของหัวหน้ าแผนกวิชา
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
วันที่ ......เดือน ...............พ.ศ. ..........
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แผนการจัดการเรี ยนรู้

หน่ วยที่ 8

รหัสวิชา 10111417 ชื่อวิชา อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่ อง
ทาความเย็นและปรับอากาศ

สัปดาห์ที่ 16 - 18

ชื่อหน่วย ข้อแนะนาในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้อง

จานวน 12 ชัว่ โมง

การออกแบบการจัดการเรียนเพือ่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
ภูมิค้ ุมกัน

4. เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
5. เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสม
กับการปฏิบตั ิงาน
เหตุผล
1. ฝึ กซ้อมตามข้อแนะนาเบื้องต้น
ในการใช้งานระบบการทาความเย็น
2. ฝึ กซ้อมตามข้อแนะนาเบื้องต้น
ในการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการทาความเย็น
3. ฝึ กงานบริ การให้กบั ระบบการทาความเย็น
ตามขั้นตอน
ความรู้ + ทักษะ
- หลักการปฏิบตั ิตามข้อแนะนาการ

ใช้งานเบื้องต้น
- หลักการปฏิบตั ิในการแก้ไขข้อขัดข้อง
ให้กบั ระบบการทาความเย็น

เศรษฐกิจ
1, 2, 3, 4, 5

6. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความ
ละเอียด รอบคอบ และ
ปลอดภัย
ข้ อแนะนาในการใช้ งาน
และการแก้ไขข้ อขัดข้ อง

คุณธรรม
-

สั งคม
1, 2, 3, 6

การทางานเพื่อส่ วนรวม
น
การปรับตัวให้เข้ากับเพืความเย็
่อนร่ วมงาน
การพัฒนาความรู ้ใหม่ ๆ
มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด

วัฒนธรรม
3, 6

สิ่ งแวดล้อม
3, 6
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หน่ วยที่ 8
จานวน 12 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา อุปกรณ์ ควบคุมระบบเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ชื่อหน่ วย ข้อแนะนาในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้อง
เรื่อง ข้อแนะนาในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้อง

1. สาระสาคัญ
ในระบบการทาความเย็นขนาดเล็กที่นิยมใช้ทวั่ ไป เช่นตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ และตูแ้ ช่น้ าเย็น
มักจะมีคู่มือแนะนาการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นแนบมาให้ดว้ ยเสมอ เช่น รายละเอย
ทัว่ ไป วิธีการทาความสะอาดตูเ้ ย็น ข้อแนะนาใช้งานเพื่อความปลอดภัย ข้อแนะนาในการปรับ
อุณหภูมิ วิธีการแช่อาหารในตูเ้ ย็น การตรวจเช็กเพื่อแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น และการแก้ไขข้อขัดข้อง
ของตูเ้ ย็นเป็ นต้น
ในการเรี ยนในรายวิชาเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ 1. เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนรู้ถึงหลักการ
ทางานของระบบการทาความเย็น และได้ลงปฏิบตั ิงานพื้นฐานจนเกิดทักษะในการปฏิบตั ิงานแล้ว
นักเรี ยนก็จะได้ลงภาคปฏิบตั ิงานจริ ง โดยการออกงานบริ การติดตั้ง ซ่อมแซม และบารุ งรักษาเป็ น
ลาดับถัดไป
และในส่ วนของภาคผนวกท้ายบท จะเป็ นบทความของช่างมืออาชีพเกี่ยวกับการบริ การและตรวจ
ซ่อมระบบการทาความเย็นให้นกั เรี ยนได้ศึกษาอีกส่ วนหนึ่งด้วย
2. สมรรถนะประจาหน่ วย
2.1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับข้อแนะนาในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการทาความ
เย็น งานบริ การ และบทความของช่างมืออาชีพ
2.2 ฝึ กซ้อมตามข้อแนะนาเบื้องต้นในการใช้งานระบบการทาความเย็น
2.3 ฝึ กซ้อมตามข้อแนะนาเบื้องต้นในการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการทาความเย็น
2.4 ฝึ กงานบริ การให้กบั ระบบการทาความเย็นตามขั้นตอน
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2.5 เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
2.6 เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
2.7 ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
2.8 แสดงพฤติกรรมถึงการการทางานเพื่อส่ วนรวม สนใจใฝ่ รู ้การพัฒนาความรู ้ใหม่ ๆ และการ
ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่ วมงาน มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อแนะนาในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
การทาความเย็น งานบริ การ และบทความของช่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้งาน การบริ การ และการแก้ไขข้อขัดข้องให้กบั ระบบการทา
ความเย็น
6. เพื่อให้มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการการทางานเพื่อส่ วนรวม สนใจใฝ่ รู้การพัฒนาความรู้
ใหม่ ๆ และการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่ วมงาน การอนุ รักษ์ธรรมชาติ มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและ
ห่างไกลยาเสพติด
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายข้อแนะนาในการใช้งานระบบการทาความเย็นขนาดเล็กได้
2. สามารถอธิ บายการแก้ไขข้อขัดข้อให้กบั ระบบการทาความเย็นขนาดเล็กได้
3. ปฏิบตั ิงานบริ การให้กบั ระบบการทาความเย็นได้
4. เข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
5. มีการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนและปฏิบตั ิงานเสร็ จตามเวลาที่กาหนด
6. มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรื อทางาน
7. แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นและให้ความร่ วมมือในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
8. ใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
4. สาระการเรียนรู้
4.1 ข้ อแนะนาในการใช้ งานและการแก้ไขข้ อขัดข้ อง
4.1.1 ข้ อแนะนาในการใช้ งานและการแก้ไขข้ อขัดข้ อง
กิจกรรมที่ 4 – 1 ข้อแนะนาในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้อง
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เนือ้ เรื่องย่อ
ในการใช้งานเครื่ องทาความเย็นชนิดตูเ้ ย็น มีขอ้ แนะนาเบื้องต้นในการใช้งานอยูห่ ลายหัวข้อ คือ
1. รายละเอียดทัว่ ไป
2. วิธีการทาความสะอาดตูเ้ ย็น
3. ข้อแนะนาในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย
4. ข้อแนะนาในการปรับอุณหภูมิ
5. วิธีการแช่อาหารในตูเ้ ย็น
6. การตรวจเช็คเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น
7. การแก้ไขข้อขัดข้องของตูเ้ ย็น
4.1.2 งานบริการทัว่ ไป
กิจกรรมที่ 4 – 2 ปฏิบตั ิงานบริ การ
เนือ้ เรื่องย่อ
ในการซ่อมแซมและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการทาความเย็น สรุ ปได้วา่ จะต้องประกอบด้วย
ส่ วนสาคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เครื่ องมือ
2. อุปกรณ์
3. วัสดุในการตรวจซ่ อม
4. ความรู ้เกี่ยวกับการทางานของระบบการทาความเย็นเพื่อนามาใช้ในการแก้ไขข้อขัดข้อง และ
งานซ่อมแซม
4.1.3 งานบริการทัว่ ไป
กิจกรรมที่ 4 – 3 ปฏิบตั ิงานบริ การ
เนือ้ เรื่องย่อ
ในการซ่อมแซมและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการทาความเย็น สรุ ปได้วา่ จะต้องประกอบด้วย
ส่ วนสาคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้
4. เครื่ องมือ
5. อุปกรณ์
6. วัสดุในการตรวจซ่ อม
4. ความรู ้เกี่ยวกับการทางานของระบบการทาความเย็นเพื่อนามาใช้ในการแก้ไขข้อขัดข้อง และ
งานซ่อมแซม

104

5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 16. ชั่วโมงที่ 91 - 96 (ข้อแนะนาในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้อง)
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ครู ผสู้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายหน้าที่การทางานของวงจรไฟฟ้ า รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในวงจรไฟฟ้ า (เอกสารฯ ท.)
1.3 แนะนาเกี่ยวกับการนาเครื่ องทาความเย็นไปใช้งานลักษณะต่าง ๆ
1.4 แนะนาเอกสารต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับข้อแนะนาการใช้งานเครื่ องทาความเย็น
รวมทั้งการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 แนะนาใบความรู ้ที่ 8.1 ซึ่ งกล่าวถึงข้อแนะนาในการใช้งานของตูเ้ ย็น และการแก้ไข
ข้อขัดข้องลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดกับตูเ้ ย็น (เอกสารฯ ป.)
2.2 บันทึกคุณภาพของผลงานฯ หัวข้อ 8.1 (เอกสารฯ ป. )
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3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีการแสดงออกการการทางานเพื่อ
ส่ วนรวม สนใจใฝ่ รู ้การพัฒนาความรู ้ใหม่ ๆ และการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่ วมงาน การอนุ รักษ์
ธรรมชาติ มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 10.1 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 10.1
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 8.1
(เอกสารฯ ป.)
4.4 ใบทดสอบความรู้ที่ 8.1
(เอกสารฯ ป.)
4.5 ใบประเมินผลที่ 8.1
(เอกสารฯ ป.)
4.6 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 17. ชั่วโมงที่ 97 - 102 (งานบริ การทัว่ ไป ครั้งที่ 1. )
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายความหมายต่างๆ และคาจากัดความใน P-h Diagram
(เอกสารฯ ป.)
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1.3 แนะนาเกี่ยวกับการออกกิจกรรมตรวจซ่อมระบบการทาความเย็น รวมทั้งนกตัวอย่าง
สาเหตุต่าง ๆ ที่ทาให้ระบบการทาความเย็นทางานผิดปกติ
1.4 แนะนาเอกสารต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับงานบริ การตรวจซ่อม
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 ทบทวนเกี่ยวกับการเตรี ยมเครื่ องมือ,วัสดุและอุปกรณ์รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ต่าง ๆ ,การหาสาเหตุในการที่ระบบการทาความเย็นทางานผิดปกติ
2.2 แนะนาใบงานที่ 8.2.1 ตามหัวข้อต่างๆ นักเรี ยนออกปฏิบตั ิงานบริ การและตรวจซ่อม
ระบบการทาความเย็นตามขั้นตอนในใบงาน (เอกสารฯ ป.)
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีการแสดงออกการการทางานเพื่อ
ส่ วนรวม สนใจใฝ่ รู ้การพัฒนาความรู ้ใหม่ ๆ และการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่ วมงาน การอนุ รักษ์
ธรรมชาติ มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 11.1 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 11.1
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 8.2.1
(เอกสารฯ ป.)
4.4 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
สอนครั้งที่ 18. ชั่วโมงที่ 103 - 108 (งานบริ การทัว่ ไป ครั้งที่ 2.)
จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบทดลอง

ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู้ อนจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู้ ,วัสดุ,
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ให้มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม มีการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจความ
เรี ยบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรี ยนรวมทั้งเครื่ องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
เตรี ยมมา บันทึกเอกสารประจาชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อย จากนั้นจึงนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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1. ขั้นนาสู่ บทเรี ยน
1.1 ให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ จากงานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เล่าสู่ กนั ฟัง
1.2 เข้าสู่ ความรู ้พ้นื ฐาน อธิ บายความหมายต่างๆ และขั้นตอนการคานวณตาม P-h Diagram
(เอกสารฯ ท.)
1.3 แนะนาเกี่ยวกับการออกบริ การตรวจซ่อมระบบการทาความเย็น รวมทั้งยกตัวอย่าง
สาเหตุต่าง ๆ ที่ทาให้ระบบการทาความเย็นทางานผิดปกติ
1.4 แนะนาเอกสารต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับงานบริ การตรวจซ่อม
2. ขั้นปฏิบัติกจิ กรรม
2.1 ทบทวนเกี่ยวกับการเตรี ยมเครื่ องมือ,วัสดุและอุปกรณ์รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ต่าง ๆ , การหาสามารถเหตุในการที่ระบบการทาความเย็นทางานผิดปกติ
2.2 แนะนาใบงานที่ 8.2.2 ตามหัวข้อต่างๆ นักเรี ยนออกปฏิบตั ิงานบริ การและตรวจซ่อม
ระบบการทาความเย็นตามขั้นตอนในใบงาน (เอกสารฯ ป. )
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน (เอกสารฯ ป.)
3.2 ครู สรุ ปผลการทางานและสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีการแสดงออกการการทางานเพื่อ
ส่ วนรวม สนใจใฝ่ รู ้การพัฒนาความรู ้ใหม่ ๆ และการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่ วมงาน การอนุ รักษ์
ธรรมชาติ มีความเป็ นประชาธิ ปไตยและห่างไกลยาเสพติด
4. ขั้นประเมินผล
4.1 ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 11.2 (เอกสารฯ ท.)
4.2 ใบประเมินผลที่ 11.2
(เอกสารฯ ท.)
4.3 ใบทดสอบความรู้ที่ 8.2.2
(เอกสารฯ ป.)
4.4 ทาการบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความมีเหตุผล
- ฝึ กซ้อมตามข้อแนะนาเบื้องต้นในการใช้งานระบบการทาความเย็น
- ฝึ กซ้อมตามข้อแนะนาเบื้องต้นในการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการทาความเย็น
- ฝึ กงานบริ การให้กบั ระบบการทาความเย็นตามขั้นตอน
2. ความพอประมาณ
- เตรี ยมเครื่ องมือได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
- เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
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3. การมีภูมิค้ ุมกันในตัวทีด่ ี
- นักเรี ยนปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
4. เงื่อนไขความรู้
- หลักการข้อแนะนาในการใช้งานของระบบการทาความเย็น
- หลักการข้อแนะนาในการแก้ไขข้อขัดข้องของระบบการทาความเย็น
5. เงื่อนไขคุณธรรม
- นักเรี ยนแสดงออกถึงการการทางานเพื่อส่ วนรวม สนใจใฝ่ รู ้การพัฒนาความรู ้ใหม่ ๆ
และการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่ วมงาน
การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3 D
1. ด้ านประชาธิปไตย
- มีการเปิ ดโอกาสนักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นไทย
- นักเรี ยนแสดงออกถึงการการทางานเพื่อส่ วนรวม สนใจใฝ่ รู ้การพัฒนาความรู ้ใหม่ ๆ
และการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่ วมงาน
3. ด้ านภูมิค้ ุมกันภัยจากยาเสพติด
- นักเรี ยนใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งทางานที่ได้รับมอบหมาย
6. สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
สื่ อสิ่ งพิมพ์
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคทฤษฏี
- เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ฯ ภาคปฏิบตั ิ
- เอกสารอ้างอิง ลาดับที่ 1, 2, 3
สื่ อโสตทัศน์
- .............................................
หุ่นจาลองหรือของจริ ง
- คู่มือการใช้งานต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมเครื่ องทาความเย็น
- เครื่ องทาความเย็นชนิดต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
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7. หลักฐาน
หลักฐานความรู้
- ผลการสังเกต
- ผลการมอบหมายงาน
- ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
หลักฐานการปฏิบัติงาน
- ผลงาน / ชิ้นงานของนักเรี ยน
- ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ
8. วัดและประเมินผล
8.1 เครื่องมือประเมิน
- ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 10.1, 11.1, 11.2
(เอกสารฯ ท.)
- ใบประเมินผลที่ 10.1, 11.1, 11.2
(เอกสารฯ ท.)
- ใบทดสอบความรู้ที่ 8.1, 8.2.1, 8.2.2
(เอกสารฯ ป.)
- ใบประเมินผลที่ 8.1, 8.2.1, 8.2.2
(เอกสารฯ ป.)
8.2 วิธีการประเมิน
- ประเมินกิจนิสัยการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ความเข้าใจและการมีส่วนร่ วม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั
ความประพฤติ การแต่งกาย การปฏิบตั ิตามกฎต่าง ๆ ของโรงงาน การตรงต่อเวลา การเตรี ยมพื้น
ฐานความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน และคุณธรรม จริ ยธรรมพื้นฐานทัว่ ไปตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
10.1, 11.1, 11.2 (เอกสารฯ ท.) และหัวข้อของใบประเมินผลที่ 8.1, 8.2.1, 8.2.2 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตกระบวนการการเตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ การใช้เครื่ องมือ และการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่
8.1, 8.2.1, 8.2.2 (เอกสารฯ ป.)
- ประเมินผลงาน โดยการสังเกตความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิ การนาไปใช้ งานที่
มอบหมายหรื อกิจกรรมหลังเรี ยน ประเมินความรู ้โดยใช้ใบทดสอบความรู ้ที่ 10.1, 11.1, 11.2
(เอกสารฯ ท.) ใบทดสอบความรู้ที่ 8.1, 8.2.1, 8.2.2 (เอกสารฯ ป.) ประเมินคุณภาพของงาน การ
ปฏิบตั ิงานหรื อการทดสอบเพิ่มเติม ตามหัวข้อของใบประเมินผลที่ 10.1, 11.1, 11.2 (เอกสารฯ ท.)
และใบประเมินผลที่ 8.1, 8.2.1, 8.2.2 (เอกสารฯ ป.)
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8.3 เกณฑ์ การประเมิน
- คะแนน 80 – 100
- คะแนน 70 – 79
- คะแนน 60 – 69
- คะแนน 50 – 59

=
=
=
=

ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง

9. กิจกรรมเสนอแนะ / งานทีม่ อบหมาย
สอนครั้งที่ 16
ก่อนเรียน
เครื่ องทาความเย็นขนาดเล็กที่มีใช้กนั อยูใ่ นท้องตลาดมีอยูด่ ว้ ยกันหลายชนิด เช่น ตูเ้ ย็น, เครื่ องทา
น้ าเย็น,ตูแ้ ช่ ซึ่ งบ่อยครั้งที่เครื่ องทาความเย็นเหล่านี้ เกิดขัดข้องในการทางาน
ให้นกั เรี ยนศึกษาและสังเกตถึงวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องเหล่านั้น
ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนศึกษาถึงข้อแนะนาในการใช้งานของระบบการทาความเย็นใหม่ที่ใช้งานครั้งแรก
รวมทั้งวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบการทาความเย็น ตามแบบการจัดการเรี ยนรู ้
หน่วยที่ 8 สอนครั้งที่ 15
หลังเรียน
หลังจากได้ศึกษาถึงการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบการทาความเย็น ในกรณี ถา้ ทีการ
ตรวจซ่อมเกิดขึ้น ในส่ วนของผูท้ ี่จะไปทาการตรวจซ่อมจะต้องเตรี ยมความพร้อมอะไรบ้าง
ให้นกั เรี ยนจดบันทึก แสดงขั้นตอนที่พร้อมจะปฏิบตั ิงานดังกล่าว
กิจกรรมเสนอแนะ ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
สอนครั้งที่ 17
ก่อนเรียน
ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในระบบการทาความเย็น มีสาเหตุท้ งั ในวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายา ซึ่ ง
ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นการแก้ไขจะแตกต่างกันไป
ให้นกั เรี ยนลองศึกษาดูวา่ ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ถ้ามีการแก้ไข เราควรเตรี ยมเครื่ องมือ, วัสดุและ
อุปกรณ์อะไรบ้าง รวมทั้งวิธีการที่จะแก้ไขข้อขัดข้องนั้น
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ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนรับฟังการทบทวนถึงหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาเพื่อเตรี ยมการออกปฏิบตั ิงานบริ การและ
ตรวจซ่อม เครื่ องทาความเย็นนอกห้องปฏิบตั ิการ
นักเรี ยนออกปฏิบตั ิงานบริ การและตรวจตามขั้นตอนในใบปฏิบตั ิงาน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
หน่วยที่ 8 สอนครั้งที่ 17
หลังเรียน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกบริ การและตรวจซ่อมเครื่ องทาความเย็นมีหลายสาเหตุ บางครั้งไม่มี
กล่าวไว้ในการเรี ยนในห้องปฏิบตั ิการ
ให้นกั เรี ยนออกปฏิบตั ิงานบ่อย ๆ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการบริ การและตรวจซ่อม
เครื่ องทาความเย็น
กิจกรรมเสนอแนะ ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
สอนครั้งที่ 18
ก่อนเรียน
ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในระบบการทาความเย็น มีสาเหตุท้ งั ในวงจรไฟฟ้ าและวงจรน้ ายา ซึ่ ง
ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นการแก้ไขจะแตกต่างกันไป
ให้นกั เรี ยนลองศึกษาดูวา่ ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ถ้ามีการแก้ไข เราควรเตรี ยมเครื่ องมือ, วัสดุและ
อุปกรณ์อะไรบ้าง รวมทั้งวิธีการที่จะแก้ไขข้อขัดข้องนั้น
ขณะเรียน
ให้นกั เรี ยนรับฟังการทบทวนถึงหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาเพื่อเตรี ยมการออกปฏิบตั ิงานบริ การและ
ตรวจซ่อม เครื่ องทาความเย็นนอกห้องปฏิบตั ิการ
นักเรี ยนออกปฏิบตั ิงานบริ การและตรวจตามขั้นตอนในใบปฏิบตั ิงาน ตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ หน่วยที่ 8 สอนครั้งที่ ค
หลังเรียน
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในการออกบริ การและตรวจซ่อมเครื่ องทาความเย็นมีหลายสาเหตุ บางครั้งไม่มี
กล่าวไว้ในการเรี ยนในห้องปฏิบตั ิการ
ให้นกั เรี ยนออกปฏิบตั ิงานบ่อย ๆ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการบริ การและตรวจซ่อม
เครื่ องทาความเย็น
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