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                                           รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 

(   )   ควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้
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                                                                                                      หวัหนา้สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 
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(   )   อ่ืน ๆ  ................................................................................................................................................ 
                                                                                     ลงช่ือ    ..................................................... 
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                                                                                                            ........./................./............  
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 (   )   อ่ืน ๆ  ................................................................................................................................................ 

                                                                                     ลงช่ือ    ..................................................... 
                                                                                                 (.....................................................) 
                                                                                                คณบดี คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
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ค าน า 

                    รายวิชาอุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ รหสัวิชา  1011 – 1417   
จดัเป็นรายวิชาท่ีอยู่ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ   พุทธศกัราช  2559 โดยอยูใ่นหมวดวิชาเลือก
เสรีส าหรับการจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั   ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้
รายวชิาน้ีข้ึนเพื่อใหต้รงกบัจุดประสงคร์ายวชิา   มาตรฐานรายวชิา   และค าอธิบายรายวิชาท่ีก าหนด   ใน
หลกัสูตรของส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
                    การแบ่งหน่วยการเรียนรู้จะแบ่งออกเป็น  8  หน่วยการเรียน   โดยจะอา้งอิงภาคปฏิบติัเป็น
หลกั   และจะสอดแทรกภาคทฤษฏีไวต้ามหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม   ในแต่ละหน่วย
การเรียนของแผนการจดัการเรียนรู้น้ี   ไดเ้รียบเรียงจากเอกสารหลายเล่มรวมทั้งประสบการณ์ท่ีเกิดจาก
การสอนของผูเ้รียบเรียงเอง   โดยมีการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกหน่วยการเรียน   
โดยในการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัน้ีจะสมบูรณ์ได้   ควรใช้ควบคู่กบัเอกสาร
ประกอบการจดัการเรียนรู้ภาคทฤษฏีและเอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ภาคปฏิบติั  ท่ีผูจ้ดัท าได้
เรียบเรียงไวเ้รียบร้อยเช่นเดียวกนั    
                     แผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัน้ี   ผูจ้ดัท าหวงัวา่คงจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียน   การ
สอนในรายวชิาเคร่ืองท าความเยน็ ไดเ้ป็นอยา่งดี   ทั้งต่อครูผูด้  าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและต่อตวั
นกัเรียน   เพื่อให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการบริการ   การติดตั้งและตรวจซ่อมระบบการท า
ความเยน็ในทอ้งตลาดไดเ้ป็นอย่างดี   เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมสืบไป   ทั้งน้ีหากมี
ขอ้เสนอแนะประการใด   ผูจ้ดัท ายนิดีนอ้มรับไวด้ว้ยความขอบคุณยิง่ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
รหสัวชิา  10111417   ช่ือวชิา  อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ  

จ านวน  2  หน่วยกิต  4  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พุทธศกัราช  2559 
ประเภทวชิา   อุตสาหกรรม     สาขาวชิา   ไฟฟ้าก าลงั 

 

จุดประสงค์รายวชิา 
1.   เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการท างานของเคร่ืองท าความเยน็ระบบอดัไอ 
2.   เพื่อใหมี้ความสามารถใชเ้คร่ืองมือในงานท่อ  งานเช่ือมประสานท่อ  งานต่อวงจรทางกลและทาง     
     ไฟฟ้าของเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
3.   เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการท างาน 

มาตรฐานรายวชิา 

1.   เขา้ใจหลกัการของเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
2.   ประกอบติดตั้งและทดสอบงานท่อเคร่ืองท าความเยน็ 
3.   ตรวจซ่อมเคร่ืองท าความเยน็ 

ค าอธิบายรายวชิา 

         ศึกษาและปฏิบติัหลกัการของเคร่ืองท าความเยน็ การถ่ายเทความร้อน ชนิดของความร้อน ความ
ดนั ส่วนประกอบและหลกัการท างานของเคร่ืองท าความเยน็ระบบอดัไอ สารท าความเยน็น ้ามนัหล่อล่ืน  
งานท่อ งานเช่ือมประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟ้า วงจรทางกล การท าสุญญากาศ การบรรจุสารท าความเยน็
ในเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 

                     การวเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะรายวชิา 
            รหสัวชิา   10111417      ช่ือวชิา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
            หน่วยกิต (ชัว่โมง)   2 (4)                      เวลาเรียนต่อภาค   72  ชัว่โมง 

 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะรายวชิา 

1. เคร่ืองมือในงานระบบการท า 
ความเยน็ 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างาน   การบริการ   การ
ติดตั้ง   และตรวจซ่อมเคร่ืองท าความเยน็ระบบอดัไอ 
2.  เลือกใชว้สัดุ – อุปกรณ์เคร่ืองท าความเยน็ไดต้ามลกัษณะ
ของงานท่ีปฏิบติั 
3.  เลือกใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองท าความเยน็ไดต้ามลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบติั 
4. ปฏิบติัใชเ้คร่ืองมืองานท่อ  ตามขั้นตอนและกระบวนการ
5. ปฏิบติัใชเ้คร่ืองมืองานเช่ือมประสาน  ตามขั้นตอนและ
กระบวนการ  
6. ปฏิบติัใชเ้คร่ืองมืองานวดัทดสอบ  ตามขั้นตอนและ
กระบวนการ 
7.  ติดตั้งและทดสอบงานท่อ ตามขั้นตอนและกระบวนการ 
8.  ติดตั้งและทดสอบงานวงจรไฟฟ้า ตามขั้นตอนและ
กระบวนการ 
9.  ปฏิบติังานการท าสุญญากาศใหร้ะบบ  ตามขั้นตอนและ
กระบวนการ 
10.  ปฏิบติังานการบรรจุสารท าความเยน็ใหร้ะบบ  ตาม
ขั้นตอนและกระบวนการ 
11.  ปฏิบติังานบริการและตรวจซ่อมเคร่ืองท าความเยน็   
ตามขั้นตอนและกระบวนการ 
12.  นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการ
ปฏิบติังาน / การเรียน 
13.  น านโยบายสถานศึกษา  3D  ไปใชใ้นการปฏิบติังาน 
14.  แสดงพฤติกรรมลกัษณะนิสยั   มีความรับผิดชอบ  มี
วนิยั  มีความละเอียดรอบคอบ  และมีความสนใจใฝ่รู้ในการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบการท าความเยน็ 
 
    

2. งานท่อในระบบการท าความเยน็ 

3. งานคอมเพรสเซอร์ 

4. งานตรวจเช็กอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 

5. งานสาธิตและปฏิบติัระบบการท า
ความเยน็ของตูเ้ยน็ 

6. งานสาธิตและปฏิบติัระบบการท า
ความเยน็ของตูน้ ้ าเยน็ 

7. การประยกุตใ์ชง้านระบบการท า
ความเยน็ 

8. ขอ้แนะน าในการใชง้านและการ
แกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง 

  

  

  

  

  

  



 7 

                                       ตารางวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา 
                รหสัวชิา   10111417      ช่ือวชิา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
      หน่วยกิต (ชัว่โมง)   2 (4)    เวลาเรียนต่อภาค   72  ชัว่โมง ชั้น  ปวช. 2     สาขาวชิา  ช่างไฟฟ้าก าลงั 

                                      พฤติกรรม 
  ช่ือหน่วย       

พทุธิพิสยั 
รวม 

ทกัษะ 
พิสยั 

จิต 
พิสยั 

จ านวน 
ชัว่โมง 1. 2. 3. 4. 5.  6. 

1.  เคร่ืองมือในงานระบบการท า 
     ความเยน็ 
    1.1  เคร่ืองมือในงานระบบการท า
ความเยน็ 

 
  1 

 
  1 

      2 
 
   

 
 
    2 

   2 
 
    

     6 
 
      

2.  งานท่อในระบบการท าความเยน็ 
     2.1  งานท่อในระบบการท าความ
เยน็ 
    2.2  งานเช่ือมท่อ 
    2.3  ปฏิบติัแผงงานดดัท่อ 

 
 
 
 
 

 
  1 

 
  1 
 
  1 
  2 

     5 
 
 
   

 
    3 
 
    3 
    3 

   3 
    

    18 
     

3.  งานคอมเพรสเซอร์ 
    3.1  งานถอดและประกอบ
คอมเพรสเซอร์ 
    3.2  การอ่านค่าแผน่ป้ายและการ
เช็กขั้วคอมเพรสเซอร์ 
    3.3  การตรวจสอบก าลงัทางดูด
และอดัและการเติมน ้ ามนัให้
คอมเพรสเซอร์ 

  
 
 
  1 
 
  1 

 
  1 
 
  1 

     4 
   
 
   

 
    3 
 
    3 
 
    3 

  3    18 

4.  งานตรวจเช็กอุปกรณ์ใน       
     วงจรไฟฟ้า 
    4.1  การตรวจเช็ก  Current  relay   
และ  Overload 

4.2 การตรวจเช็ก  Thermostat  
และ  Capacitor 

    4.3  การตรวจเช็ก  LPC.  และ  
HPC. 

  
 
  1 
 
  1 
 
  1 

 
 
  1 
 
  1 
 
  1 

     6  
 
    2 
 
    2 
 
    3 

   3     18 

5.  งานสาธิตและปฏิบติัระบบการท า      
     ความเยน็ของตูเ้ยน็ 
    5.1  ปฏิบติัแผงสาธิตตูเ้ยน็ 
    5.2  ปฏิบติัแผงฝึกตูเ้ยน็ 
    5.3ปฏิบติัแผงสาธิตตูเ้ยน็ระบบ  

 
 
   
 
 

  
 
  2 
  1 
  1 

     4  
 
    3 
    3 
    2 

   2    12 
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    หมายเหตุ     พทุธิพิสยั   ช่อง  1.   หมายถึงความรู้            ช่อง  2.   หมายถึงความเขา้ใจ          ช่อง  3.   หมายถึงการน าไปใช ้
                                           ช่อง  4.   หมายถึงการวิเคราะห์  ช่อง  5.   หมายถึงการสงัเคราะห์     ช่อง  6.   หมายถึงการประเมินค่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

No  frost  
6.  งานสาธิตและปฏิบติัระบบการท า             
     ความเยน็ของตูน้ ้ าเยน็ 

6.1 ปฏิบติัแผงสาธิตตูน้ ้ าเยน็แบบ
ธรรมดาและแบบ  3  ก๊อก 

6.2 ปฏิบติัแผงฝึกตูน้ ้ าเยน็ 

   
 
  1 
 
  2 

     3  
 
    3 
 
    3 

   2     12 

7.  การประยกุตใ์ชง้านระบบการท า         
     ความเยน็ 
    7.1  การประยกุตใ์ชง้านระบบการ
ท าความเยน็  

  
 
  1 

 
 
  1 

     2  
 
    2 

   2      6 

8.  ขอ้แนะน าในการใชง้านและการ     
     แกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง 

8.1 ขอ้แนะน าในการใชง้านและ
การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในระบบ
การท าความเยน็ 

8.2 งานบริการทัว่ไป 
    8.3  ภาคผนวก  :  การบริการและ
ตรวจซ่อมระบบการท าความเยน็ 

 
 
  1 
 
 
  
  1   

  
 
 
 
 
  2 

     4  
 
    2 
 
 
    3 
    2 

   3    18 

รวม   3   8  19        
ความส าคญั/สัดส่วนคะแนน 

(ร้อยละ) 
30 50 20 108 
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ตารางก าหนดหน่วยการเรียนรู้และเวลาที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
                    รหสัวชิา   10111417      ช่ือวชิา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
               

หน่วยที ่ ช่ือหน่วย /รายการสอน สัปดาห์ที ่ ช่ัวโมงที ่

1. 1.  เคร่ืองมอืในงานระบบการท าความเยน็ 
    1.1  เคร่ืองมือในงานระบบการท าความเยน็ 

1 1 - 6 

2. 2.  งานท่อในระบบการท าความเยน็ 
     2.1  งานท่อในระบบการท าความเยน็ 
    2.2  งานเช่ือมท่อ 
    2.3  ปฏิบติัแผงงานดดัท่อ 

2 - 4 7 - 24 

3. 3.  งานคอมเพรสเซอร์ 
    3.1  งานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์ 
    3.2  การอ่านค่าแผน่ป้ายและการเช็กขั้วคอมเพรสเซอร์ 
    3.3  การตรวจสอบก าลงัทางดูดและอดัและการเติมน ้ ามนัให้
คอมเพรสเซอร์ 

5 - 7 25 - 42 

4. 4.  งานตรวจเช็กอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 
    4.1  การตรวจเช็ก  Current  relay  และ  Overload 

4.3 การตรวจเช็ก  Thermostat  และ  Capacitor 
    4.3  การตรวจเช็ก  LPC.  และ  HPC. 

8 - 10 43 - 60 

5. 5.  งานสาธิตและปฏบิัตริะบบการท าความเยน็ของตู้เยน็ 
    5.1  ปฏิบติัแผงสาธิตตูเ้ยน็ 
    5.2  ปฏิบติัแผงฝึกตูเ้ยน็ 
    5.3ปฏิบติัแผงสาธิตตูเ้ยน็ระบบ  No  frost 

11 - 12 61 - 72 

6. 6.  งานสาธิตและปฏบิัตริะบบการท าความเยน็ของตู้น า้เยน็ 
6.3 ปฏิบติัแผงสาธิตตูน้ ้ าเยน็แบบธรรมดาและแบบ  3  ก๊อก 

    6.3  ปฏิบติัแผงฝึกตูน้ ้ าเยน็ 

13 - 14 73 - 84 

7. 7.  การประยุกต์ใช้งานระบบการท า ความเยน็ 
    7.1  การประยกุตใ์ชง้านระบบการท าความเยน็ 

15 85 - 90 

8. 8.  ข้อแนะน าในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้อง 
8.3 ขอ้แนะน าในการใชง้านและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในระบบการท า

ความเยน็ 
8.4 งานบริการทัว่ไป 

    8.3  ภาคผนวก  :  การบริการและตรวจซ่อมระบบการท าความเยน็ 

16 - 18 91 - 108 

รวม 18 108 
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  แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 1 

รหสัวชิา   10111417    ช่ือวชิา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท า
ความเยน็และปรับอากาศ 

สปัดาห์ท่ี  1 

ช่ือหน่วย   เคร่ืองมือในงานระบบการท าความเยน็ จ านวน  4  ชัว่โมง 

   การออกแบบการจดัการเรียนเพือ่บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 
 

  
 
3.   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติั 
 

                                                                                                                       4.   ปฏิบติังานโดยค านึงถึง                     
                                                                                                                           ความละเอียด  รอบคอบ      
                                                                                                                           และปลอดภยั 

 1.   บอกการแบ่งชนิดของเคร่ืองมือ 

       ตามลกัษณะการใชง้าน 
 2.   บอกหนา้ท่ีการใชง้านของเคร่ืองมือ 
       แต่ละชนิดตามหลกัการ 
                                                                                                              
                                                                                                              
 
 
                                               

-    การแบ่งชนิดของเคร่ืองมือ                                   -   ความมีวนิยั    
-   หนา้ท่ีการใชง้าน                                                   -   ความสนใจใฝ่รู้    
                                                                                   -   ความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
 
 

เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 
1, 2, 3 1,2 1, 2, 4 4 

  เคร่ืองมอืในงานระบบ     
      การท าความเยน็         
 
 
 
 
 
 

                  ความเยน็ 

 เหตุผล 

พอประมาณ 

 ความรู้ + ทกัษะ 
คุณธรรม 

 ภูมิคุ้มกนั 
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1.   สาระส าคัญ 
          ในงานระบบการท าความเยน็จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือหลายชนิด  โดยสามารถแบ่งชนิดของ
เคร่ืองมือตามลกัษณะการใชง้านไดเ้ป็น  3  ลกัษณะคือ  เคร่ืองมืองานท่อ   เคร่ืองมืองานเช่ือมประสาน   
และเคร่ืองมืองานวดัทดสอบ   โดยเคร่ืองมือทั้ง  3  ลกัษณะ   จะมีหนา้ท่ีการใชง้านท่ีมีลกัษณะแตกต่าง
กนัตามชนิดของงาน   ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งศึกษาวธีิการแยกแยะชนิดของเคร่ืองมือ   และหนา้ท่ีการใช้
งานของเคร่ืองมือแต่ละชนิดใหเ้หมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั   โดยในการปฏิบติังานจะนอ้มน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   คุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นประชาธิปไตยและการหลีกเล่ียงจากยาเสพติดมา
สอดแทรกไวต้ามความเหมาะสม 

2.   สมรรถนะประจ าหน่วย 
          2.1   แสดงความรู้เก่ียวกบัการแบ่งชนิดของเคร่ืองมือ   และหนา้ท่ีการใชง้าน 
          2.2   บอกการแบ่งชนิดของเคร่ืองมือตามลกัษณะการใชง้าน 
          2.3   บอกหนา้ท่ีการใชง้านของเคร่ืองมือแต่ละชนิดตามหลกัการ 
          2.4   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติั 
          2.5   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 
          2.6   แสดงพฤติกรรมถึงความมีวนิยั   ความสนใจใฝ่รู้   ความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยา
เสพติด 
  

                                                                                                                                                                 หน่วยที ่  1 
                                                                              จ านวน    4   ช่ัวโมง 
 

 

                                                                              แผนการจดัการเรียนรู้ 

รายวชิา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือในงานระบบการท าความเยน็  
 เร่ือง   เคร่ืองมือในงานระบบการท าความเยน็ 
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3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          จุดประสงค์ทัว่ไป 
          1.   เพื่อใหมี้ความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการแบ่งชนิดของเคร่ืองมือในงานระบบการท าความเยน็ 
          2.   เพือ่ใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีการใชง้านของเคร่ืองมือในงานระบบการท าความเยน็ 
          3.   เพื่อใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการน าเคร่ืองมือในงานระบบการท าความเยน็   ไปใชง้านใหต้รงกบั
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
          4.  เพื่อใหมี้วินยั   ความสนใจใฝ่รู้   ความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
          จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          1.   สามารถอธิบายวธีิการแบ่งชนิดของเคร่ืองมือในระบบการท าความเยน็ได ้
          2.   สามารถอธิบายหนา้ท่ีการใชง้านของเคร่ืองมือในระบบการท าความเยน็ได้ 
          3.   บอกชนิดของเคร่ืองมือไดต้รงกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั    
          4.   เขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 
          5.   มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฏิบติังานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
          6.   มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรือท างาน 
          7.   แสดงความคิดเห็น   ยอมรับความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือในการท างาน 
          8.   ใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.   สาระการเรียนรู้ 
            4.1  เคร่ืองมือในงานระบบการท าความเยน็   
                    4.1.1  เคร่ืองมือในงานระบบการท าความเย็น 
                    กจิกรรมที ่ 1 – 1   การรู้จกัชนิดและหนา้ท่ีการท างานของเคร่ืองมือในงานระบบการท า
ความเยน็ 
                    เนือ้เร่ืองย่อ  
                    ในงานระบบการท าความเยน็  จ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือหลายชนิดดว้ยกนั  ซ่ึงพอจะจ าแนก
ตามหนา้ท่ีการใชง้านไดเ้ป็น  3  ลกัษณะ คือ 
       1.  เคร่ืองมืองานท่อ   จดัเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นจะตอ้งใชก้บังานท่อเบ้ืองตน้  เช่น การตดัท่อ, 
ขยายท่อ, บานแฟลร์ท่อ  และดดัท่อ เป็นตน้ 
       2.  เคร่ืองมืองานเช่ือมประสาน  งานท่อในระบบการท าความเยน็  จ  าเป็นตอ้งมีงานเช่ือม
ประสานอยูเ่สมอ  ดงันั้นเคร่ืองมืองานเช่ือมประสานจดัเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นยิง่ 
       3.  เคร่ืองมืองานวดัและทดสอบ  ในงานระบบการท าความเยน็จ าเป็นตอ้งมีการวดัทดสอบ
ทางกลและทางไฟฟ้าอยูเ่สมอ  เช่น  การวดัค่าแรงดนัไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความดนัของน ้ายาเคร่ืองท า
ความเยน็  และการตรวจร่ัว  เป็นตน้ 
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5.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
         สอนคร้ังที ่ 1.   ช่ัวโมงที ่ 1 – 6 (การรู้จกัชนิดและหนา้ท่ีการท างานของเคร่ืองมือในงานระบบการ
ท าความเยน็) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
         ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                   1.1   แนะน าใหน้กัเรียนไดรู้้และเขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการเรียนรายวชิาเคร่ืองท าความเยน็
และปรับอากาศ  1 
                   1.2   แนะน าเอกสารอา้งอิงและเอกสารท่ีใชป้ระกอบการเรียนรู้  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
ซกัถามเร่ืองเอกสารอา้งอิงและเอกสารอ่ืน ๆ  หลงัจากนั้นใหส้รุป จดบนัทึกไว ้
                   1.3   นกัเรียนท าใบทดสอบก่อนเรียน   รายวชิาเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ  1 
                   1.4   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายเร่ืองความหมายววิฒันาการและประโยชน์ของการท าความ
เยน็  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดร่้วมยกตวัอยา่งประกอบ (เอกสารฯ ท.) 
         2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
                   2.1    แนะน าเอกสารฯ ป. หวัขอ้ 1.1 เร่ืองเคร่ืองมือในงานระบบการท าความเยน็  
                  2.2   แนะน า,อธิบายถึงกฎในโรงงานต่าง ๆ รวมถึงการเบิก – จ่ายวสัดุ - อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 

                   2.3  ใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัตามใบงานท่ี 1.1 โดย  ช้ีแจงล าดบัขั้นตอนในการลงปฏิบติัให้
นกัเรียนเขา้ใจแลว้จึงปฏิบติั   
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         3.  ข้ันสรุป 
                   3.1   นกัเรียนสรุปผลการปฏิบติังาน  
                   3.2   อบรมเร่ืองระเบียบการใชเ้คร่ืองมือ   การปฏิบติัตามกฎของโรงงาน   ความตั้งใจในการ
ปฏิบติังานและการตรงต่อเวลา 
                      3.3   ครูผูส้อนเนน้ย  ้าใหน้กัเรียนตระหนกัถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบาย
สถานศึกษา  3D   ในส่วนของความละเอียด  ความรอบคอบ  ความปลอดภยั   ความมีวินยั   ความสนใจ
ใฝ่รู้   ความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 
                       4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี 1.1  (เอกสารฯ ท.) 
                   4.2   ใบประเมินผลท่ี 1.1               (เอกสารฯ ท.) 

            4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี 1.1.1      (เอกสารฯ ป.) 
            4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี 1.1.2       (เอกสารฯ ป.)                   
            4.5   ใบประเมินผลท่ี  1.1               (เอกสารฯ ป.)                   
            4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         การบูรณาการกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
          1.   ความมีเหตุผล 
                    -    นกัเรียนบอกวธีิการแบ่งชนิดของเคร่ืองมือตามลกัษณะการใชง้าน 
                    -   นกัเรียนบอกหนา้ท่ีการใชง้านของเคร่ืองมือแต่ละชนิดตามหลกัการ 
          2.   ความพอประมาณ 
                    -   นกัเรียนเตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการทดลอง 
          3.   การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 
                    -   นกัเรียนปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 
          4.   เง่ือนไขความรู้ 
                    -   นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัวธีิการการแบ่งชนิดของเคร่ืองมือในงานระบบการท าความเยน็   
                    -   นกัเรียนรู้หนา้ท่ีการใชง้านของเคร่ืองมือในงานระบบการท าความเยน็   
          5.   เง่ือนไขคุณธรรม 
                    -   นกัเรียนมีความละเอียดรอบคอบ   และแสดงพฤติกรรมถึงความมีวินยั   ความสนใจใฝ่รู้  
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          การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา  3 D 
          1.   ด้านประชาธิปไตย 
                    -   มีการเปิดโอกาสนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น   และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
          2.   ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย 
                    -   นกัเรียนมีความละเอียดรอบคอบ   และแสดงพฤติกรรมถึงความมีวินยั   ความสนใจใฝ่รู้    
          3.   ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด 
                   -   นกัเรียนใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6.   ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
          ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคทฤษฏี 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคปฏิบติั 
                    -   เอกสารอา้งอิง   ล าดบัท่ี  1, 2  และ  3 
          ส่ือโสตทัศน์  
                   -   แผน่ใส   แสดงรูปเคร่ืองมือในงานระบบการท าความเยน็ 
          หุ่นจ าลองหรือของจริง 
                    -   เคร่ืองมือในพื้นท่ีปฏิบติัการฯ 

7.   หลกัฐาน  
          หลกัฐานความรู้ 
                    -   ผลการสังเกต 
                    -   ผลการมอบหมายงาน 
                    -   ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ 
                    -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 
          หลกัฐานการปฏิบัติงาน 
                   -   ผลงาน / ช้ินงานของนกัเรียน 
                   -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 

8.   วดัและประเมินผล 
          8.1   เคร่ืองมือประเมิน 
                    -    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี 1.1   (เอกสารฯ ท.) 
                    -    ใบประเมินผลท่ี 1.1               (เอกสารฯ ท.) 

             -   ใบทดสอบความรู้ท่ี 1.1.1       (เอกสารฯ ป.)                   
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             -    ใบทดสอบความรู้ท่ี 1.1.2      (เอกสารฯ ป.)                                         
             -   ใบประเมินผลท่ี  1.1               (เอกสารฯ ป.) 

          8.2   วธีิการประเมิน 
                   -   ประเมินกจินิสัยการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วม   ความรับผดิชอบ   ความมีระเบียบวนิยั   
ความประพฤติ   การแต่งกาย   การปฏิบติัตามกฎต่าง ๆ  ของโรงงาน   การตรงต่อเวลา   การเตรียมพื้น
ฐานความรู้ในการปฏิบติังาน   และคุณธรรม  จริยธรรมพื้นฐานทัว่ไปตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี  
1.1 (เอกสารฯ ท.)   และใบประเมินผลท่ี  1.1 (เอกสารฯ ป.) 
                   -   ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตกระบวนการการเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์   
การใชว้สัดุอุปกรณ์   การใชเ้คร่ืองมือ  และการปฏิบติังานตามขั้นตอน  ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี  
1.1 (เอกสารฯ ป.) 
                    -   ประเมินผลงาน  โดยการสังเกตความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั   การน าไปใช ้  งานท่ี
มอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียน   ประเมินความรู้โดยใชใ้บทดสอบความรู้ท่ี  1.1 (เอกสารฯ ท.)  ใบ
ทดสอบความรู้ท่ี  1.1.1 (เอกสารฯ ป.)  และใบทดสอบความรู้ท่ี  1.1.2 (เอกสารฯ ป.)  ประเมินคุณภาพ
ของงาน   การปฏิบติังานหรือการทดสอบเพิ่มเติม   ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี  1.1 (เอกสารฯ ท.)   
และใบประเมินผลท่ี  1.1 (เอกสารฯ ป.) 
          8.2   เกณฑ์การประเมิน 
                    -   คะแนน   80 – 100     =   ดี 
                    -   คะแนน   70 – 79       =   ปานกลาง 
                    -   คะแนน   60 – 69       =   พอใช ้
                    -   คะแนน   50 – 59       =   ตอ้งปรับปรุง 

9.   กจิกรรมเสนอแนะ / งานทีม่อบหมาย 
          ก่อนเรียน 

     ใหน้กัเรียนสังเกตตามสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  เช่น  บา้นเรือน, ร้านคา้, หอ้งแถว, ศูนยก์ารคา้ หรือ
ภายในสถานศึกษาต่าง ๆ  จะเห็นถึงอิทธิพลของระบบการท าความเยน็  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั 

ใหน้กัเรียนจดบนัทึก  ระบบการท าความเยน็ชนิดต่าง ๆ  ท่ีสังเกตเห็นตามสถานท่ีดงักล่าว         
         ขณะเรียน 
         ใหน้กัเรียนไดย้กตวัอยา่งชนิดของระบบการท าความเยน็ชนิดต่าง ๆ  ท่ีสังเกตเห็นตามสถานท่ี 
ต่าง ๆ  มาบอกเล่ากบัเพื่อนในหอ้ง 
         ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ  และการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี  1  สอนคร้ังท่ี  1 
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          หลงัเรียน 
          หลงัจากนกัเรียนไดท้ราบถึงความส าคญัของระบบกาท าความเยน็และไดรู้้จกัเคร่ืองมือต่าง ๆ  ท่ีใช้
งานในระบบการท าความเยน็แลว้  จึงใหน้กัเรียนสังเกตต่อไปวา่  ระบบการท าความเยน็ต่าง ๆ  ท่ีไดเ้ห็น
ถา้เกิดมีการซ่อมแซม, บ ารุงรักษาหรือติดตั้งใหม่  เราในฐานะช่างจะสามารถน าเคร่ืองมือท่ีรู้จกัไปใช้
แกปั้ญหาในงานท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรบา้ง 

          กจิกรรมเสนอแนะ ........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

10.   เอกสารอ้างองิ 
         1.   สนอง   อ่ิมเอม. 2544. เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพมหานคร:  
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์ลบับลิชช่ิง. 
         2.  สมศกัด์ิ   สุโมตยกุล. 2545.  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ.  กรุงเทพมหานคร: 
บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่  จ  ากดั (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.   บันทกึหลงัการสอน 
        ข้อสรุปหลงัการสอน 
         ........................................................................................................................................... .........        
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
          ผลการเรียนรู้ 
           ...................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
          ผลการสอนของครู 
          .................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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          ปัญหาทีพ่บ 
           ....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
          แนวทางแก้ปัญหาและ / หรือพฒันา 
           ...................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
 
                                                                                               ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                         (.....................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี ......เดือน ...............พ.ศ. .......... 

บันทกึการตรวจสอบและ / หรือข้อเสนอแนะของหัวหน้าแผนกวชิา 
          ......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

                                                                                               ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                         (.....................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี ......เดือน ...............พ.ศ. .......... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 2 
รหสัวชิา   10111417    ช่ือวชิา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท า
ความเยน็และปรับอากาศ 

สปัดาห์ท่ี  2 - 4 

ช่ือหน่วย   งานท่อในระบบการท าความเยน็ จ านวน  12  ชัว่โมง 

   การออกแบบการจดัการเรียนเพือ่บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

  
3.   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติั 
 

                                                                                                                                            
4.   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความ    
       ละเอียด  รอบคอบ  และ     
       ปลอดภยั             

 1.   บอกขั้นตอนการใชเ้คร่ืองมือ 

งานท่อต่าง ๆ  ตามขั้นตอน   
2.   ปฏิบติังานท่อต่าง ๆ  ตามหลกัการ 
ปฏิบติังานท่อ 

        
 
        
                                                                                                              
                                                                                                              
                                            

-    ขั้นตอนการใชเ้คร่ืองมืองานท่อ                             -   มนุษยส์ัมพนัธ์   
-   ความรู้ในการปฏิบติังานท่อ                                    -   ความรับผดิชอบ   
                                                                                    -   ความซ่ือสัตยสุ์จริต       
                                                                                    -   ความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 

เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 

1, 2, 3 1, 2, 4  2, 4 4 

 งานท่อในระบบการท า    
            ความเยน็         
 
 
 
 
 
 

                  ความเยน็ 

 เหตุผล 

พอประมาณ 

 ความรู้ + ทกัษะ 
คุณธรรม 

 ภูมิคุ้มกนั 
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1.   สาระส าคัญ 
          งานท่อในระบบการท าความเยน็   จดัเป็นการปฏิบติังานพื้นฐานท่ีส าคญัในรายวชิาเคร่ืองท าความ
เยน็และปรับอากาศ  1   จากลกัษณะงานท่ีปฏิบติัสามารถแบ่งลกัษณะงานท่อออกเป็น  3  ส่วนคือ   งาน
ท่อในระบบการท าความเยน็(ปฏิบติังานท่อพื้นฐาน)   งานเช่ือมท่อ   และปฏิบติัแผงงานดดัท่อ   โดยใน
แต่ละส่วนจะมีการปฏิบติังานแยกยอ่ยออกไปอีกตามความเหมาะสม   ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งศึกษาขั้นตอน
การใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ  แลว้ลงมือปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัการ   และมีช้ินงานท่ีสามารถน าไปใชใ้น
งานจริง ๆ ได ้  โดยในการปฏิบติังานจะนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   คุณธรรม  
จริยธรรม  ความเป็นประชาธิปไตยและการหลีกเล่ียงจากยาเสพติดมาสอดแทรกไวต้ามความเหมาะสม 

2.   สมรรถนะประจ าหน่วย 
          2.1   แสดงความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานท่อในระบบการท าความเยน็   และขั้นตอนการใช้
เคร่ืองมือต่างๆ  
          2.2   บอกขั้นตอนการใชเ้คร่ืองมืองานท่อต่าง ๆ  ตามขั้นตอน   
          2.3   ปฏิบติังานท่อต่าง ๆ  ตามหลกัการปฏิบติังานท่อ 
          2.4   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติั 
          2.5   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 
          2.6   แสดงพฤติกรรมถึงการมีมนุษยส์ัมพนัธ์  ความรับผดิชอบ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต   ความเป็น
ประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
 

                                                                                                                                                                 หน่วยที ่  2 
                                                                              จ านวน    18   ช่ัวโมง 
 

 

                                                                              แผนการจดัการเรียนรู้ 

รายวชิา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
ช่ือหน่วย  งานท่อในระบบการท าความเยน็  
 เร่ือง   งานท่อในระบบการท าความเยน็ 
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3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          จุดประสงค์ทัว่ไป 
          1.   เพื่อใหมี้ความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนต่าง ๆ  ในการใชเ้คร่ืองมืองานท่อในระบบการท า
ความเยน็ 
          2.   เพื่อใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่อต่าง ๆ  ในระบบการท าความเยน็ 
          3.   เพื่อใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการน าเคร่ืองมืองานท่อในงานระบบการท าความเยน็   ไปใชง้านดว้ย
ความปลอดภยั 
          4.  เพื่อใหมี้การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์  ความรับผดิชอบ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ความเป็น
ประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
          จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          1.   สามารถอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ  ในการใชเ้คร่ืองมืองานท่อในระบบการท าความเยน็ได ้
          2.   ปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมืองานท่อไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
          3.   ปฏิบติังานท่อพื้นฐานต่าง ๆ  ไดต้รงตามหลกัการปฏิบติังานท่อ 
          4.   ปฏิบติัแผงงานดดัท่อ   ไดต้รงตามหลกัการปฏิบติังานท่อ 
          5.   เขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 
          6.   มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฏิบติังานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
          7.   มีความซ่ือสัตยสุ์จริต   และมีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรือท างาน 
          7.   แสดงความคิดเห็น   ยอมรับความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
          8.   ใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.   สาระการเรียนรู้ 
            4.1  งานท่อในงานระบบการท าความเยน็   
                    4.1.1  งานท่อในงานระบบการท าความเยน็ 
                    กจิกรรมที ่ 2 – 1   ปฏิบติังานท่อระบบการท าความเยน็ (งานท่อพื้นฐาน) 
                    เนือ้เร่ืองย่อ 
                   ในงานระบบการท าความเยน็ จะตอ้งมีท่อเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการเป็นทางเดินของน ้ายาใน
ระบบ    ดงันั้น จึงมีงานท่ีเก่ียวกบัตดัต่อท่อ 4 แบบดว้ยกนั คือ 

      1.  งานตดัท่อ  เป็นงานท่ีใชใ้นการซ่อมแซมระบบท่อ หรือ เดินท่อใหม่ 
                    2.  งานขยายท่อ  เป็นงานท่ีตอ้งการต่อท่อท่ีมีขนาดเดียวกนั ใหมี้ความยาวเพิ่มข้ึนซ่ึงอาจ
เป็นงานซ่อม แซมระบบ หรือการเดินท่อใหม่ก็ได ้
                    3.   งานบานแฟลร์ท่อชั้นเดียว  ใชก้บังานท่อท่ีตอ้งการต่อเช่ือมโยงกบัอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถ
ใชว้ธีิการเช่ือมเขา้ดว้ยกนั จึงหนัมาใชบ้านแฟลร์แทน 
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                    4.   งานบานแฟลร์ท่อสองชั้น  ลกัษณะงานเหมือนกบังานบานแฟลร์ท่อชั้นเดียว แต่จะมี
ความแขง็แรงมากกวา่ 
                    4.1.2   งานเช่ือมท่อ 
                    กจิกรรมที ่ 2 – 2   ปฏิบติังานเช่ือมท่อ 
                    เนือ้เร่ืองย่อ 
                   งานท่อในระบบการท าความเยน็จะตอ้งมีงานเช่ือมท่อเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ  ซ่ึงมี
รายละเอียดท่ีตอ้งพิจารณาดงัน้ี 

1. ส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดงานเช่ือมท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
2.    อุปกรณ์ในงานเช่ือมแก๊ส ท่ีเป็นชุดเช่ือม 

                    3.    การปรับเปลวไฟเพื่อใชง้าน  ซ่ึงประกอบดว้ยการปรับก๊าซอเซติลิน 0.5Kg/cm2  และ
ก๊าซออกซิเจน  5Kg/cm2   
                    4.    ขั้นตอนการปฏิบติังานเช่ือมต่อท่อ  ซ่ึงเร่ิมตน้จากงานท่ีน ามาเช่ือม  จนถึงงานเช่ือมท่ี
สมบูรณ์ท่ีเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 
                    4.1.3   ปฏิบัติแผงงานดัดท่อ 
                    กจิกรรมที ่ 2 – 3   ปฏิบติัแผงงานดดัท่อ 
                    เนือ้เร่ืองย่อ 
                   ในระบบการท าความเยน็ขนาดเล็กโดยทัว่ไปท่ีนิยมใชก้นัในทอ้งตลาด มกัจะใชท้่อทองแดง
อ่อนเป็นทางเดินของน ้ายา  ซ่ึงท่อทางแดงอ่อนสามารถดดัใหมี้รัศมีโคง้ต่าง ๆ  ดว้ยเคร่ืองมือ  3  
ประเภท  คือ 

    1.    Tube bender  หรือ  Levek type 
                   2.    Spering  bender 
                   3.    Gear type 

     ซ่ึงเคร่ืองมือทั้ง 2  ประเภท Tube bender จะไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 

5.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
         สอนคร้ังที ่ 2.   ช่ัวโมงที ่ 7 – 12 (ปฏิบติังานท่อระบบการท าความเยน็) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง 
                   ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
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         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
                    1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน อธิบายเร่ืองความดนั ความร้อนและวธีิการวดัค่า  เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดส้อบถาม (เอกสารฯ ท.) 
                    1.3   แนะน าให้นกัเรียนรู้จกังานท่อและความส าคญัของงานท่อในระบบการท าความเยน็ 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
                   1.4   แนะน าเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ  ตลอดจนงานจริงท่ีสามารถศึกษาได ้
          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
   แนะน าใบความรู้ท่ี  2.1  ซ่ึงกล่าวถึงวธีิการปฏิบติังานท่อ (เอกสารฯ ป.) 
                   2.2    แนะน าเร่ืองขอ้ปลีกยอ่ยต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นในการเป็นช่าง เช่น การรู้จกัสังเกต 
คุณธรรม จริยธรรมดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต 
             2.3    นกัเรียนลงปฏิบติังานตามใบงานท่ี 2.1 โดยช้ีแจงล าดบัขั้นตอนในการลงปฏิบติั 
ใหน้กัเรียนทราบแลว้จึงปฏิบติั (เอกสารฯป.) 
          3.  ข้ันสรุป 
                 3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                   3.2   อบรมเร่ืองระเบียบการใชเ้คร่ืองมือ   การปฏิบติัตามกฎของโรงงาน   ความตั้งใจในการ
ปฏิบติังานและการตรงต่อเวลา 
                     3.3   ครูผูส้อนเนน้ย  ้าใหน้กัเรียนตระหนกัถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบาย
สถานศึกษา  3D   ในส่วนของการมีมนุษยส์ัมพนัธ์  ความรับผดิชอบ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต   ความเป็น
ประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
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         4.   ขั้นประเมินผล 
                       4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  1.2  (เอกสารฯ ท.) 
                   4.2   ใบประเมินผลท่ี  1.2               (เอกสารฯ ท.) 

            4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  2.1.1      (เอกสารฯ ป.) 
            4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  2.1.2       (เอกสารฯ ป.)                   
            4.5   ใบประเมินผลท่ี  2.1               (เอกสารฯ ป.)                   
            4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         สอนคร้ังที ่ 3.   ช่ัวโมงที ่ 13 – 18 (ปฏิบติังานเช่ือมท่อ) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
         ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
                   1.2  เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน อธิบายและแสดงวธีิการค านวณค่าปริมาณความร้อน เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดซ้กัถาม (เอกสารฯ ท.) 
            1.3   แนะน าใหน้กัเรียนรู้จกัเร่ืองงานเช่ือมท่อและความส าคญัของงาน (เอกสารฯป.) 
                   1.4   แนะน าเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ  ตลอดจนงานจริงท่ีสามารถศึกษาได ้
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          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
             2.1  แนะน าใบความรู้ท่ี  2.2  ซ่ึงกล่าวถึงงานเช่ือมท่อและขั้นตอนการปฏิบติัในงานเช่ือมท่อ 
             2.2    แนะน าเร่ืองต่าง ๆ ท่ีควรรููู้และตอ้งระวงัเก่ียวกบัความปลอดภยัเก่ียวกบักา
ปฏิบติังานช                
             2.3    นกัเรียนลงปฏิบติังานตามใบงานท่ี 2.2  โดยช้ีแจงล าดบัขั้นตอนในการลงปฏิบติัให้
นกัเรียนทราบ  โดยในบางขั้นตอนอาจมีการสาธิตการปฏิบติังานจริงใหน้กัเรียนดูแลว้จึงลงปฏิบติั                   
(เอกสาร ฯ ป.) 
          3.  ข้ันสรุป 
                 3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                     3.2   ครูผูส้อนเนน้ย  ้าใหน้กัเรียนตระหนกัถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบาย
สถานศึกษา  3D   ในส่วนของการมีมนุษยส์ัมพนัธ์  ความรับผดิชอบ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต   ความเป็น
ประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 
                       4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  1.3  (เอกสารฯ ท.) 
                   4.2   ใบประเมินผลท่ี  1.3               (เอกสารฯ ท.) 

            4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  2.2.1      (เอกสารฯ ป.) 
            4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  2.2.2       (เอกสารฯ ป.)                   
            4.5   ใบประเมินผลท่ี  2.2               (เอกสารฯ ป.)                   
            4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         สอนคร้ังที ่ 4.   ช่ัวโมงที ่ 19 – 24 (ปฏิบติัแผงงานดดัท่อ) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง                    
         ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
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         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
                  1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐานอธิบายหลกัการท าความเยน็โดยการใชน้ ้าแขง็และการระเหยตวัของ
น ้า (เอกสารฯ ท.) 
             1.3   แนะน าใหน้กัเรียนรู้จกัแผงงานดดัท่ออุปกรณ์ต่าง ๆ  , ขนาดและความรู้เก่ียวกบังานท่อท่ี
จะน ามาใชก้บัแผงงานดดัท่อ (เอกสารฯ ป.) 
                   1.4   แนะน าเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ  ตลอดจนงานจริงท่ีสามารถศึกษาได ้
          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
             2.1  แนะน าใบความรู้ท่ี  2.3  ซ่ึงกล่าวถึงแผงงานดดัท่อและขั้นตอนการปฏิบติังานดดัท่อ   
(เอกสารฯ ป.) 
             2.2    แนะน าความรู้เร่ืองการดดัท่อ และสาธิตตวัอยา่งการดดัท่อ ตลอดจนบอกย  ้าเร่ือง
จุดส าคญัหรือจุดอนัตรายต่าง ๆ อีกคร้ังหน่ึง 
             2.3   นกัเรียนลงปฏิบติังานตามใบงานท่ี  2.3  โดยช้ีแจงล าดบัขั้นตอนในการลงปฏิบติัให้
นกัเรียนทราบ (เอกสารฯ ป. , แฟ้มสะสมงานฯ) 
   3.  ข้ันสรุป 
                 3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                     3.2   ครูผูส้อนเนน้ย  ้าใหน้กัเรียนตระหนกัถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบาย
สถานศึกษา  3D   ในส่วนของการมีมนุษยส์ัมพนัธ์  ความรับผดิชอบ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต   ความเป็น
ประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 
                       4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  2.1  (เอกสารฯ ท.) 
                   4.2   ใบประเมินผลท่ี  2.1               (เอกสารฯ ท.) 

            4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  2.3.1      (เอกสารฯ ป.) 
            4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  2.3.2       (เอกสารฯ ป.)                   
            4.5   ใบประเมินผลท่ี  2.3               (เอกสารฯ ป.)                   
            4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
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         การบูรณาการกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
          1.   ความมีเหตุผล 
                   -   นกัเรียนบอกขั้นตอนการใชเ้คร่ืองมืองานท่อต่าง ๆ  ตามขั้นตอน 
                   -   นกัเรียนปฏิบติังานท่อต่าง ๆ  ตามหลกัการปฏิบติังานท่อ   
          2.   ความพอประมาณ 
                    -   นกัเรียนเตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติั 
          3.   การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 
                    -   นกัเรียนปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 
          4.   เง่ือนไขความรู้ 
                    -   นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานท่อในระบบการท าความเยน็    
                    -   นกัเรียนรู้ขั้นตอนการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ  
          5.   เง่ือนไขคุณธรรม 
                    -   นกัเรียนแสดงพฤติกรรมถึงการมีมนุษยส์ัมพนัธ์  ความรับผดิชอบ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต    

          การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา  3 D 
          1.   ด้านประชาธิปไตย 
                    -   มีการเปิดโอกาสนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น   และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
          2.   ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย 
                    -   นกัเรียนมีความละเอียดรอบคอบ   และแสดงพฤติกรรมถึงการมีมนุษยส์ัมพนัธ์  ความ
รับผดิชอบ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต    
          3.   ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด 
                   -   นกัเรียนใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6.   ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
          ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคทฤษฏี 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคปฏิบติั 
                    -   เอกสารอา้งอิง   ล าดบัท่ี  1, 2, 3  และ 4 
          ส่ือโสตทัศน์  
                   -   แผน่ใส   แสดงรูปตวัอยา่งงานท่อในงานระบบการท าความเยน็ 
                   -   แผน่ใส   แสดงตวัอยา่งแผงงานดดัท่อ 
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          หุ่นจ าลองหรือของจริง 
                   -   ตวัอยา่งงานจริง  จากการปฏิบติังานท่อพื้นฐาน   งานเช่ือม  และตวัอยา่งแผงงานดดัท่อ 
                   -   ตวัอยา่งงานจริง   แผงงานดดัท่อ 

7.   หลกัฐาน  
          หลกัฐานความรู้ 
                    -   ผลการสังเกต 
                    -   ผลการมอบหมายงาน 
                    -   ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ 
                    -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 
          หลกัฐานการปฏิบัติงาน 
                   -   ผลงาน / ช้ินงานของนกัเรียน 
                   -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 

8.   วดัและประเมินผล 
          8.1   เคร่ืองมือประเมิน 
                    -    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี 1.2, 1.3, 2.1                                               (เอกสารฯ ท.) 
                    -    ใบประเมินผลท่ี 1.2, 1.3, 2.1                                                   (เอกสารฯ ท.) 

             -   ใบทดสอบความรู้ท่ี 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2       (เอกสารฯ ป.)                   
             -   ใบประเมินผลท่ี  2.1, 2.2, 2.3                                                   (เอกสารฯ ป.)  

          8.2   วธีิการประเมิน 
                   -   ประเมินกจินิสัยการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วม   ความรับผดิชอบ   ความมีระเบียบวนิยั   
ความประพฤติ   การแต่งกาย   การปฏิบติัตามกฎต่าง ๆ  ของโรงงาน   การตรงต่อเวลา   การเตรียมพื้น
ฐานความรู้ในการปฏิบติังาน   และคุณธรรม  จริยธรรมพื้นฐานทัว่ไปตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี  
1.2, 1.3, 2.1 (เอกสารฯ ท.)   และใบประเมินผลท่ี  1.2, 1.3, 2.1 (เอกสารฯ ป.) 
                   -   ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตกระบวนการการเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์   
การใชว้สัดุอุปกรณ์   การใชเ้คร่ืองมือ  และการปฏิบติังานตามขั้นตอน  ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี  
1.2, 1.3, 2.1 (เอกสารฯ ป.) 
                    -   ประเมินผลงาน  โดยการสังเกตความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั   การน าไปใช ้  งานท่ี
มอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียน   ประเมินความรู้โดยใชใ้บทดสอบความรู้ท่ี  1.2, 1.3, 2.1   (เอกสารฯ ท.)  
ใบทดสอบความรู้ท่ี 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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ปฏิบติังานหรือการทดสอบเพิ่มเติม   ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี 1.2, 1.3, 2.1   (เอกสารฯ ท.)   และใบ
ประเมินผลท่ี 2.1, 2.2, 2.3 (เอกสารฯ ป.) 
          8.3   เกณฑ์การประเมิน 
                    -   คะแนน   80 – 100     =   ดี 
                    -   คะแนน   70 – 79       =   ปานกลาง 
                    -   คะแนน   60 – 69       =   พอใช ้
                    -   คะแนน   50 – 59       =   ตอ้งปรับปรุง 

9.   กจิกรรมเสนอแนะ / งานทีม่อบหมาย 
          สอนคร้ังที ่ 2 
          ก่อนเรียน 
          ใหน้กัเรียนสังเกตระบบการท าความเยน็ต่าง ๆ  ซ่ึงจะพบเห็นวา่ระบบท าความเยน็ดงักล่าวจะมี
งานท่อเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ 
         ขณะเรียน 
         ใหน้กัเรียนไดย้กตวัอยา่งงานท่อต่าง ๆ  ท่ีอยูใ่นระบบการท าความเยน็แต่ละชนิด  เปิดโอกาสให้
ซกัถามเม่ือไม่เขา้ใจ 
         ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ และการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 2 สอนคร้ังท่ี  2 
         หลงัเรียน 
         เม่ือนกัเรียนไดรั้บทราบและไดล้งปฏิบติัเก่ียวกบังานท่อแบบต่าง ๆ แลว้  ยงัมีงานท่อส่วนหน่ึงท่ี
ส าคญัคืองานเช่ือมท่อ  โดยถา้นกัเรียนมีโอกาสก็ใหส้ังเกตดู  งานเช่ือมท่ีมีโดยทัว่ไปในระบบการท า
ความเยน็ 

          กจิกรรมเสนอแนะ .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

         สอนคร้ังที ่ 3 
          ก่อนเรียน 
          ใหน้กัเรียนสังเกตระบบการท าความเยน็ต่าง ๆ  ซ่ึงจะเห็นวา่ในระบบงานท่อของระบบ                        
การท าความเยน็  จะมีงานเช่ือมท่อเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ 
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          ขณะเรียน 
          ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งงานเช่ือมท่อ  มีความส าคญัอยา่งไร  และมีอยูต่รงไหนบา้งในระบบ                   
การท าความเยน็  
         ร่วมท ากิจกรรมการต่าง ๆ  และการเรียนรู้ท่ีเห็นไปตามแผนจดัการเรียนรู้หน่วยท่ี  2  สอนคร้ังท่ี  3 
          หลงัเรียน 
          เม่ือนกัเรียนรับทราบและไดป้ฏิบติัเก่ียวกบังานเช่ือมท่อแลว้  ยงัมีงานท่อท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือ  
การตดัท่อ  โดยใหน้กัเรียนสังเกตดูวา่ระบบการท าความเยน็โดยทัว่ไป  จะมีการดดัท่อเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ดว้ยเสมอ 

          กจิกรรมเสนอแนะ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

         สอนคร้ังที ่ 4 
         ก่อนเรียน 
         ใหน้กัเรียนสังเกตแนวทางการเดินท่อในวงจรน ้ายา ของระบบเคร่ืองท าความเยน็  ซ่ึงการจะใหท้่อ
จะเดินไปในทิศทางใด  ตอ้งใชค้วามรู้เร่ืองการดดัท่อเป็นส าคญั 
          ขณะเรียน  
          ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งวา่  งานดดัท่อมีความส าคญัอยา่งไร  และเก่ียวขอ้งกบังานท่อตรงไหนบา้ง 
          ร่วมกนัท ากิจกรรมและการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้  หน่วยท่ี 2  สอนคร้ังท่ี 4 
         หลงัเรียน 
         เม่ือนกัเรียนผา่นขั้นตอนการปฏิบติังานท่อเรียบร้อยแลว้  จากนั้นก็จะเร่ิมเขา้สู่งานวงจรน ้ายาใน
ระบบการท าเคร่ืองท าความเยน็  ใหน้กัเรียนสังเกตดูวา่  ในระบบการท าความเยน็จริง ๆ มีอุปกรณ์อะไร
อยูบ่า้งในวงจรน ้ายา 

          กจิกรรมเสนอแนะ ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
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10.   เอกสารอ้างองิ 
         1.  สนอง   อ่ิมเอม. 2544. เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพมหานคร:  
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์ลบับลิชช่ิง. 
         2.  สมศกัด์ิ   สุโมตยกุล. 2545.  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ.  กรุงเทพมหานคร: 
บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่  จ  ากดั (มหาชน).  
         3.  ห.จ.ก. กุลธรเอนเจเนียร่ิง. 2540 . อุปกรณ์เคร่ืองท าความเยน็.  กรุงเทพมหานคร. 
         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.   บันทกึหลงัการสอน 
        ข้อสรุปหลงัการสอน 
         .....................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
          ผลการเรียนรู้ 
          ....................................................................................................................................... ............        
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
          ผลการสอนของครู 
          ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
          ปัญหาทีพ่บ 
           ....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
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          แนวทางแก้ปัญหาและ / หรือพฒันา 
          ....................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
                                                                                               ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                         (.....................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี ......เดือน ...............พ.ศ. .......... 

บันทกึการตรวจสอบและ / หรือข้อเสนอแนะของหัวหน้าแผนกวชิา 
                 ............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

                                                                                               ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                         (.....................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี ......เดือน ...............พ.ศ. .......... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 3 

รหสัวชิา   10111417    ช่ือวชิา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ือง
ท าความเยน็และปรับอากาศ 

สปัดาห์ท่ี  5 - 7 

ช่ือหน่วย   งานคอมเพรสเซอร์ จ านวน  12  ชัว่โมง 

   การออกแบบการจดัการเรียนเพือ่บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 

  
4    เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน   
5.   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสม 
     กบัการปฏิบติังาน 

                                                                                                                            6.   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความ    
       ละเอียด  รอบคอบ  และ     

                                                                                                                   ปลอดภยั                                         
1. ปฏิบติังานถอดและประกอบ 
       คอมเพรสเซอร์ตามหลกัการ  
2. การอ่านค่าแผน่ป้ายและการเช็กขั้ว 
      คอมเพรสเซอร์ตามหลกัการ     
3. การตรวจสอบก าลงัทางดูดและอดัและ 
       การเติมน ้ามนัใหค้อมเพรสเซอร์ตามหลกัการ     
        
                                                                                                              
                                                                                                              
                                            

    -     หลกัการท างานของคอมเพรสเซอร์                    -    ตรงต่อเวลา   
    -    หลกัการปฏิบติังานคอมเพรสเซอร์                   -   การท างานเป็นทีม    
          ตามลกัษณะงานต่าง ๆ                                     -   แต่งกายถูกตอ้งตามกฎระเบียบ   ใชว้าจาสุภาพ                   
                                                                                   -   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
 

เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 

1, 2, 3 4, 5  2, 6 6 

   งานคอมเพรสเซอร์         
 
 
 
 
 
 

                  ความเยน็ 

พอประมาณ 

 ความรู้ + ทกัษะ คุณธรรม 

 ภูมิคุ้มกนั 

 เหตุผล 
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1.   สาระส าคัญ 
                    คอมเพรสเซอร์หรือบางคร้ังอาจเรียกวา่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์   จดัเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัทั้ง
ในวงจรน ้ายาและวงจรไฟฟ้าของระบบการท าความเยน็แบบอดัไอ  งานคอมเพรสเซอร์ประกอบดว้ย
งานท่ีส าคญัคือ   งานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์   งานการอ่านค่าแผน่ป้ายและการเช็กขั้ว
คอมเพรสเซอร์   งานการตรวจสอบก าลงัทางดูดและอดัและการเติมน ้ ามนัให้คอมเพรสเซอร์    ผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งศึกษาขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังานต่าง ๆ  ใหถู้กตอ้งตามหลกัการ   โดยในการปฏิบติังานจะ
นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   คุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นประชาธิปไตยและการ
หลีกเล่ียงจากยาเสพติดมาสอดแทรกไวต้ามความเหมาะสม              

2.   สมรรถนะประจ าหน่วย 
          2.1   แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างานของคอมเพรสเซอร์   และหลกัการปฏิบติังาน
คอมเพรสเซอร์ตามลกัษณะงานต่าง ๆ 
          2.2   ปฏิบติังานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์ตามหลกัการ 
          2.3   ปฏิบติังานการอ่านค่าแผน่ป้ายและการเช็กขั้วคอมเพรสเซอร์ตามหลกัการ 
          2.4   ปฏิบติังานการตรวจสอบก าลงัทางดูดและอดัและการเติมน ้ ามนัให้คอมเพรสเซอร์ตามหลกัการ     
          2.5   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          2.6   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          2.7   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 

                                                                                                                                                                 หน่วยที ่  3 
                                                                              จ านวน    18   ช่ัวโมง 
 

 

                                                                              แผนการจดัการเรียนรู้ 

รายวชิา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
ช่ือหน่วย  งานคอมเพรสเซอร์  
 เร่ือง   งานคอมเพรสเซอร์ 
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          2.8   แสดงพฤติกรรมถึงการเป็นคนตรงต่อเวลา  มีการท างานเป็นทีม   แต่งกายถูกตอ้งตาม
กฎระเบียบ   ใชว้าจาสุภาพ   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 

3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          จุดประสงค์ทัว่ไป 
          1.   เพื่อใหมี้ความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท างานของคอมเพรสเซอร์ในระบบการท าความเยน็
แบบอดัไอ 
          2.   เพื่อใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานคอมเพรสเซอร์ตามลกัษณะงานต่าง ๆ 
          3.   เพื่อใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือในการปฏิบติังานคอมเพรสเซอร์ 
          4.  เพื่อใหมี้การเสริมสร้างพฤติกรรมถึงการเป็นคนตรงต่อเวลา  การท างานเป็นทีม  มีการแต่งกาย
ถูกตอ้งตามกฎระเบียบ   ใชว้าจาสุภาพ  มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
          จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          1.   สามารถอธิบายหลกัการท างานของคอมเพรสเซอร์ในระบบการท าความเยน็แบบอดัไอได้ 
          2.   ปฏิบติังานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์ไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 
          3.   ปฏิบติังานการอ่านค่าแผน่ป้ายและการเช็กขั้วคอมเพรสเซอร์ไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 
          4.   ปฏิบติังานการตรวจสอบก าลงัทางดูดและอดัและการเติมน ้ ามนัให้คอมเพรสเซอร์ไดถู้กตอ้งตาม
หลกัการ     
          5.   ปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือในงานคอมเพรสเซอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
          6.   เขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 
          7.   มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฏิบติังานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
          8.   มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรือท างาน 
          9.   แสดงความคิดเห็น   ยอมรับความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
        10.   ใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.   สาระการเรียนรู้ 
            4.1  งานคอมเพรสเซอร์   
                    4.1.1  งานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์ 
                    กจิกรรมที ่ 3 – 1   ปฏิบติังานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์ 
                    เนือ้เร่ืองย่อ 
                   วงจรน ้ายาในระบบการท าความเยน็  จะมีคอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดในวงจร
คอมเพรสเซอร์แบ่งไดเ้ป็น  2  ชนิด 
         1.   แบ่งตามชนิดของการท างาน   ท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลาย  ไดแ้ก่ 
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                   1.1    แบบลูกสูบ  (Reciprocating) 
                    1.2   แบบโรตารี (Rotary) 
 
          2.   แบ่งตามชนิดโครงสร้าง  ไดแ้ก่ 

2.1 แบบปิด (Close  Type) 
2.1.1 แบบปิดสนิท (Hermatic) 
2.1.2 แบบก่ึงปิด  (Semi  hermatic) 

2.2  แบบเปิด  ( Open  Type) 

4.1.2   การอ่านค่าแผ่นป้ายและการเช็กขั้วคอมเพรสเซอร์ 
                    กจิกรรมที ่ 3 – 2   การอ่านค่าแผน่ป้ายและการเช็กขั้วคอมเพรสเซอร์ 
                    เนือ้เร่ืองย่อ 
                    บนตวัคอมเพรสเซอร์ จะมีรายละเอียดทั้งทางกลและทางไฟฟ้า  ซ่ึงค่ามีเป็นจ านวนมาก  
ทางบริษทัผูผ้ลิตจึงมกัจะบอกรายละเอียดไวบ้นแผน่ป้ายเป็นรหสั  ซ่ึงแต่ละบริษทัจะไม่เหมือนกนั  การ
จะรู้ค่ารายละเอียดท าไดโ้ดยการอ่านค่าจากแผน่ป้าย  ไปเทียบกบัตารางคอมเพรสเซอร์  ดงัขั้นตอนการ
เรียนรู้คือ 

1.   การอ่านค่าแผน่ป้าย (Nameplate) 
2.   การใชต้ารางคอมเพรสเซอร์คู่กบัแผน่ป้าย (Nameplate) 

        ในตวัคอมเพรสเซอร์แบบปิด จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีท าหนา้ท่ีขบัระบบลูกสูบใหเ้คล่ือนท่ี
รวมอยูด่ว้ยการตรวจเช็คมอเตอร์ดงักล่าวจะกระท าไดเ้พียงวธีิเดียว คือ การเช็กขั้วของคอมเพรสเซอร์ 

                    4.1.3   การตรวจสอบก าลงัทางดูดและอดัและการเติมน า้มันให้คอมเพรสเซอร์   
                    กจิกรรมที ่ 3 – 3   การตรวจสอบก าลงัทางดูดและอดัและการเติมน ้ามนัใหค้อมเพรสเซอร์ 
                    เนือ้เร่ืองย่อ 

      ในคอมเพรสเซอร์  มีส่วนประกอบท่ีส าคญั  2  ส่วนท างานร่วมกนั คือ  ส่วนของวงจรไฟฟ้า
และส่วนของการดูดและอดัไอ  ซ่ึงเป็นการท างานของลูกสูบกบักระบอกสูบ  ซ่ึงเม่ือท างานผดิปรกติ
ข้ึนมา  เราสามารถตรวจสอบไดโ้ดยการเทียบค่าก าลงัทางดูด  และทางอดัท่ีเป็นค่ามาตรฐาน 
          ก าลงัทางดูดท่ีปกติ 
      1.  น ้ายา  R – 12 มีค่าต ่ากวา่  20” Hg 
      2.  น ้านา  R – 22 มีค่าต ่ากวา่  20” Hg 
         ก าลงัทางอดัปกติ 

1. น ้ายา  R – 12 มีค่าสูงกวา่  200 PSIg 
2. น ้ายา  R – 22 มีค่าสูงกวา่  300 PSIg 
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           และในการท างานของลูกสูบกบัประบอกสูบ จะตอ้งมีน ้ามนัหล่อล่ืนอยูใ่นจ านวนท่ีพอเหมาะ  ถา้
น ้ามนัหล่อล่ืนนอ้ยเกินไป  ก็จะตอ้งมีการตรวจเช็กและเติมน ้ามนัใหก้บัระบบการท าความเยน็ 

5.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
         สอนคร้ังที ่ 5.   ช่ัวโมงที ่ 25 – 30 (ปฏิบติังานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
                   ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
                    1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายหลกัการท าความเยน็โดยการใชน้ ้าแขง็แหง้ , การปล่อยให้
น ้ายาระเหยตวัและระบบคอมเพรสเซอร์แบบอดัไอ (เอกสารฯ ท.) 
              1.3   แนะน าใหน้กัเรียนรู้จกัหนา้ท่ีการท างานของคอมเพรสเซอร์ในระบบการท าความเยน็
ชนิดต่าง ๆ (เอกสารฯ ป.) 

             1.4   แนะน าเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ  ตลอดจนงานจริงท่ีเก่ียวกบัคอมเพรสเซอร์ (เอกสารฯ ป.) 
          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
             2.1  แนะน าใบความรู้ท่ี  3.1  ซ่ึงกล่าวถึงชนิดของคอมเพรสเซอร์แบบต่าง ๆ (เอกสารฯ ป.) 
              2.2    แนะน าขอ้ปลีกยอ่ยและรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัส่วนประกอบและหนา้ท่ีการ
ท างานของคอมเพรสเซอร์ 

             2.3    นกัเรียนลงปฏิบติังานตามใบงานท่ี 3.1 โดยช้ีแจงล าดบัขั้นตอนในการลงปฏิบติั 
ใหน้กัเรียนทราบแลว้จึงปฏิบติั (เอกสารฯป.) 
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          3.  ข้ันสรุป 
                 3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                 3.2   ครูสรุปผลการท างานและย  ้าเตือนใหน้กัเรียนตระหนกัถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา  3D   ในส่วนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเคร่ืองแต่งกายทัว่ไป 
และชุดลงปฏิบติังาน ,การใชก้ริยาวาจาท่ีสุภาพ ความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 
                       4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  2.2  (เอกสารฯ ท.) 
                   4.2   ใบประเมินผลท่ี  2.2               (เอกสารฯ ท.) 

            4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  3.1.1      (เอกสารฯ ป.) 
            4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  3.1.2       (เอกสารฯ ป.)                   
            4.5   ใบประเมินผลท่ี  3.1               (เอกสารฯ ป.)                   
            4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         สอนคร้ังที ่ 6.   ช่ัวโมงที ่ 31 – 36 (การอ่านค่าแผน่ป้ายและการเช็กขั้วคอมเพรสเซอร์) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง  
 
 
 
 
 
                   
         ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
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              1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายเร่ืองฉนวนการท าความร้อน, ความร้อนและสารตวักลางท่ี
เก่ียวกบัระบบการท าความเยน็  (เอกสารฯท.) 
              1.3   แนะน ารายละเอียดเก่ียวกบัค่าต่าง ๆ  ท่ีตอ้งบนัทึกในแผน่ป้าย  ตวัอยา่งบริษทัต่าง ๆ  ท่ี
ผลิตคอมเพรสเซอร์  สาเหตุเสียของคอมเพรสเซอร์    (เอกสารฯ ป.) 

             1.4   แนะน าเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ  ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัการอ่านค่าแผน่ป้าย  (เอกสารฯ ป.) 
          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
                   2.1  แนะน าใบความรู้ท่ี  3.2  ซ่ึงกล่าวถึงชนิดของ วธีิการอ่านค่าแผน่ป้ายและวธีิการเช็คขั้ว    
       คอมเพรสเซอร์ (เอกสารฯ ป.) 
                   2.2    แนะน าขอ้ปลีกยอ่ยเพิ่มเติม,เคร่ืองมือ อุปกรณ์และแผงสาธิตต่าง ๆ 
                   2.3    นกัเรียนลงปฏิบติังานตามใบงานท่ี  3.2  โดยช้ีแจง ล าดบัขั้นตอนในการลงปฏิบติัให้
นกัเรียนทราบ   แลว้จึงลงปฏิบติั (เอกสารฯป.) 
    3.  ข้ันสรุป 
                 3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                     3.2   ครูสรุปผลการท างานและย  ้าเตือนใหน้กัเรียนตระหนกัถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา  3D   ในส่วนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเคร่ืองแต่งกายทัว่ไป และ
ชุดลงปฏิบติังาน ,การใชก้ริยาวาจาท่ีสุภาพ ความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 
                      4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  3.1  (เอกสารฯ ท.) 
                  4.2   ใบประเมินผลท่ี  3.1               (เอกสารฯ ท.) 

           4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  3.2.1      (เอกสารฯ ป.) 
           4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  3.2.2       (เอกสารฯ ป.)                   
           4.5   ใบประเมินผลท่ี  3.2               (เอกสารฯ ป.)                   
           4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         สอนคร้ังที ่ 7.   ช่ัวโมงที ่ 37 - 42 (การตรวจสอบก าลงัทางดูดและอดัและการเติมน ้ามนัฯ ) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง  
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         ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
             1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายเร่ืองการควบคุมอุณหภูมิของการกลายเป็นไอ  ของน ้ายา
เคร่ืองท าความเยน็   (เอกสารฯท.) 
             1.3   แนะน าเก่ียวกบัความส าคญัของก าลงัทางดูดและทางอดั รวมทั้งปริมาณน ้ ามนัหล่อล่ืน
ในคอมเพรสเซอร์   (เอกสารฯ ป.) 

            1.4   แนะน าเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ  ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัคอมเพรสเซอร์  (เอกสารฯ ป.) 
          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
                   2.1   แนะน าใบความรู้ท่ี  3.3  ซ่ึงกล่าวถึงการตรวจสอบก าลงัทาดูดและอดั  รวมถึงวธีิการ
เติมน ้ามนัใหค้อมเพรสเซอร์  (เอกสารฯ ป.) 
                   2.2   แนะน าให้รู้จกัแผงสาธิต, เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งขอ้ปลีกยอ่ยอ่ืน ๆ 
                   2.3   นกัเรียนลงปฏิบติังานตามใบงานท่ี  3.3  โดยช้ีแจง  ล าดบัขั้นตอนในการลงปฏิบติัให้
นกัเรียนทราบ    แลว้จึงลงปฏิบติั (เอกสารฯป.) 
   3.  ข้ันสรุป 
                 3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                     3.2   ครูสรุปผลการท างานและย  ้าเตือนใหน้กัเรียนตระหนกัถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา  3D   ในส่วนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเคร่ืองแต่งกายทัว่ไป และ
ชุดลงปฏิบติังาน ,การใชก้ริยาวาจาท่ีสุภาพ ความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 
                       4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  3.2  (เอกสารฯ ท.) 
                   4.2   ใบประเมินผลท่ี  3.2               (เอกสารฯ ท.) 

            4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  3.3.2      (เอกสารฯ ป.) 
            4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  3.3.3       (เอกสารฯ ป.)                   
            4.5   ใบประเมินผลท่ี  3.3               (เอกสารฯ ป.)                   
            4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
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         การบูรณาการกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
          1.   ความมีเหตุผล 
                    -   ปฏิบติังานถอดและประกอบคอมเพรสเซอร์ตามหลกัการ 
                    -   ปฏิบติังานการอ่านค่าแผน่ป้ายและการเช็กขั้วคอมเพรสเซอร์ตามหลกัการ 
                    -   ปฏิบติังานการตรวจสอบก าลงัทางดูดและอดัและการเติมน ้ ามนัให้คอมเพรสเซอร์ตาม
หลกัการ     
          2.   ความพอประมาณ 
                    -   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
                    -   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          3.   การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 
                    -   นกัเรียนปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 
          4.   เง่ือนไขความรู้ 
                       -     นกัเรียนเขา้ใจหลกัการท างานของคอมเพรสเซอร์                     
                    -    นกัเรียนหลกัการปฏิบติังานคอมเพรสเซอร์ตามลกัษณะงานต่าง ๆ                                                         
           5.   เง่ือนไขคุณธรรม 
                    -   นกัเรียนแสดงพฤติกรรมถึงการตรงต่อเวลา  การท างานเป็นทีม  และการแต่งกายถูกตอ้ง
ตามกฎระเบียบ   ใชว้าจาสุภาพ  

          การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา  3 D 
          1.   ด้านประชาธิปไตย 
                    -   มีการเปิดโอกาสนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น   และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
          2.   ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย 
                    -   นกัเรียนแสดงพฤติกรรมถึงการตรงต่อเวลา  การท างานเป็นทีม  และการแต่งกายถูกตอ้ง
ตามกฎระเบียบ   ใชว้าจาสุภาพ                   
          3.   ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด 
                   -   นกัเรียนใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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6.   ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
          ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคทฤษฏี 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคปฏิบติั 
                    -   ตารางคอมเพรสเซอร์ 
                    -   เอกสารอา้งอิง   ล าดบัท่ี  1, 2, 4, 5, และ  6   
          ส่ือโสตทัศน์  
                   -   แผน่ใส   แสดงโครงสร้างภายในของคอมเพรสเซอร์ 
                   -   แผน่ใส   แสดงตวัอยา่งแผน่ป้าย (Nameplate) ของคอมเพรสเซอร์ 
          หุ่นจ าลองหรือของจริง 
                    -   ตวัอยา่งงานจริงแผงปฏิบติัคอมเพรสเซอร์แบบปิด 
                    -   ตวัอยา่งงานจริงแผงปฏิบติัคอมเพรสเซอร์แบบเปิด 
                    -   ตวัอยา่งงานจริงแผงปฏิบติัคอมเพรสเซอร์ส าหรับทดสอบก าลงัดูดและอดั 

7.   หลกัฐาน  
          หลกัฐานความรู้ 
                    -   ผลการสังเกต 
                    -   ผลการมอบหมายงาน 
                    -   ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ 
                    -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 
          หลกัฐานการปฏิบัติงาน 
                   -   ผลงาน / ช้ินงานของนกัเรียน 
                   -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 

8.   วดัและประเมินผล 
          8.1   เคร่ืองมือประเมิน 
                    -    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  2.2, 3.1, 3.2                                               (เอกสารฯ ท.) 
                    -    ใบประเมินผลท่ี  2.2, 3.1, 3.2                                                  (เอกสารฯ ท.) 

             -   ใบทดสอบความรู้ท่ี  3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2       (เอกสารฯ ป.)                   
             -   ใบประเมินผลท่ี  3.1, 3.2, 3.3                                                   (เอกสารฯ ป.) 
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          8.2   วธีิการประเมิน 
                   -   ประเมินกจินิสัยการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วม   ความรับผดิชอบ   ความมีระเบียบวนิยั   
ความประพฤติ   การแต่งกาย   การปฏิบติัตามกฎต่าง ๆ  ของโรงงาน   การตรงต่อเวลา   การเตรียมพื้น
ฐานความรู้ในการปฏิบติังาน   และคุณธรรม  จริยธรรมพื้นฐานทัว่ไปตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี  
2.2, 3.1, 3.2 (เอกสารฯ ท.)   และใบประเมินผลท่ี  2.2, 3.1, 3.2 (เอกสารฯ ป.) 
                   -   ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตกระบวนการการเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์   
การใชว้สัดุอุปกรณ์   การใชเ้คร่ืองมือ  และการปฏิบติังานตามขั้นตอน  ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี  
2.2, 3.1, 3.2 (เอกสารฯ ป.) 
                    -   ประเมินผลงาน  โดยการสังเกตความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั   การน าไปใช ้  งานท่ี
มอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียน   ประเมินความรู้โดยใชใ้บทดสอบความรู้ท่ี 2.2, 3.1, 3.2 (เอกสารฯ ท.)  
ใบทดสอบความรู้ท่ี  3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2  (เอกสารฯ ป.)  ประเมินคุณภาพของงาน   
การปฏิบติังานหรือการทดสอบเพิ่มเติม   ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี   2.2, 3.1, 3.2  (เอกสารฯ ท.)   
และใบประเมินผลท่ี  2.2, 3.1, 3.2 (เอกสารฯ ป.) 
          8.3   เกณฑ์การประเมิน 
                    -   คะแนน   80 – 100     =   ดี 
                    -   คะแนน   70 – 79       =   ปานกลาง 
                    -   คะแนน   60 – 69       =   พอใช ้
                    -   คะแนน   50 – 59       =   ตอ้งปรับปรุง 

9.   กจิกรรมเสนอแนะ / งานทีม่อบหมาย 
         สอนคร้ังที ่ 5 
         ก่อนเรียน 
         ใหน้กัเรียนสังเกตระบบการท าความเยน็ต่าง ๆ  จะเห็นวา่ในวงจรน ้ายาซ่ึงมีอุปกรณ์ต่ออยูใ่นวงจร
หลายชนิด  แต่ละชนิดหน่ึงซ่ึงมีความส าคญัท่ีสุดเป็นตวัผลกัดนัใหว้งจรน ้ายาสามารถท างานได ้คือ 
คอมเพรสเซอร์ 
         ใหน้กัเรียนสังเกตดูวา่  คอมเพรสเซอร์มีหลายแบบ แต่มีหนา้ท่ีการท างานท่ีคลา้ย ๆ กนั 
         ขณะเรียน 
         ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งคอมเพรสเซอร์ท่ีไดส้ังเกตเห็น  รวมทั้งหนา้ท่ีการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
         ร่วมท ากิจกรรมและการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยท่ี  3  สอนคร้ังท่ี  2   
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         หลงัเรียน 
         หลงัจากนกัเรียนศึกษาการท างานของคอมเพรสเซอร์แลว้  ในตวัของคอมเพรสเซอร์เอง  ยงัมีส่วน
ท่ีตอ้งศึกษาอีกหลาย ๆ อยา่ง  รวมทั้งการอ่านค่าแผน่ป้าย (Nameplate)  เพื่อบอกค่าต่าง ๆ  ของตวั
คอมเพรสเซอร์ 
         ใหน้กัเรียนลองสังเกตดูวา่  ในแผน่ป้ายดงักล่าวไดบ้อกอะไรไวบ้า้ง 

         กจิกรรมเสนอแนะ .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

         สอนคร้ังที ่ 6 
         ก่อนเรียน 
         ใหน้กัเรียนศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ เก่ียวกบัคอมเพรสเซอร์  รายละเอียดท่ีบนัทึกไวใ้นแผน่ป้าย 
(Nameplate) วา่ประกอบดว้ยค่าอะไรบา้ง เคร่ืองท าความเยน็แต่ละยีห่อ้ มีการบนัทึกค่าแผน่ป้ายเหมือนกนั
หรือไม ่ 
         ศึกษาสาเหตุการเสียของคอมเพรสเซอร์ พร้อมทั้งวธีิการตรวจเช็ค 
         ขณะเรียน 
         ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งค่าต่าง ๆ  ท่ีบนัทึกในแผน่ป้าย, ตวัอยา่งสาเหตุของการเสียของคอมเพรส
เวอร์และวธีิการตรวจเช็ค 
         ใหน้กัเรียนร่วมท ากิจกรรมและการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้  หน่วยท่ี  3  สอน
คร้ังท่ี 2 
         หลงัเรียน 
         รายละเอียดเก่ียวกบัคอมเพรสเซอร์มีหลายดา้น  ยงัมีส่วนอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ไดศึ้กษา  เช่นก าลงัการดูด  
และอดัของคอมเพรสเซอร์  การตรวจเช็คน ้ามนัหล่อล่ืน  เป็นตน้ 
        ใหน้กัเรียนลองสังเกตของจริง และศึกษาเอกสารอา้งอิงในหวัขอ้ดงักล่าว 

         กจิกรรมเสนอแนะ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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         สอนคร้ังที ่ 7 
         ก่อนเรียน 
         ใหน้กัเรียนไดส้ังเกตและศึกษาเอกสารอา้งอิง  เก่ียวกบัความส าคญัของก าลงัทางดูดและอดัของ
คอมเพรสเซอร์  รวมทั้งการเติมน ้ามนัใหค้อมเพรสเซอร์ 
         ศึกษาขั้นตอนการทดสอบในหวัขอ้ดงักล่าว 
         ขณะเรียน 
         ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งเร่ืองความส าคญัของก าลงัทางดูดและทางอดัของคอมเพรสเซอร์  รวมทั้ง
ปริมาณน ้ามนัในคอมเพรสเซอร์ 
         ร่วมท ากิจกรรมและการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยท่ี  3  สอนคร้ังท่ี  4 
         หลงัเรียน 
         ในการท าความเยน็ของระบบเคร่ืองท าความเยน็ ในวงจรไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์เพียงตวัเดียวไม่อาจ
ท าใหค้วามเยน็เกิดการสมบูรณ์ได ้
         ใหน้กัเรียนไดส้ังเกตวา่ในวงจรไฟฟ้านอกจากมีคอมเพรสเซอร์แลว้  ยงัมีอุปกรณ์ตวัใดอีก และท า
หนา้ท่ีอะไรในการควบคุมระบบการท าความเยน็ดงักล่าว 

          กจิกรรมเสนอแนะ ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

10.   เอกสารอ้างองิ 
         1.  สนอง   อ่ิมเอม. 2544. เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพมหานคร:  
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์ลบับลิชช่ิง. 
         2.  สมศกัด์ิ   สุโมตยกุล. 2545.  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ.  กรุงเทพมหานคร: 
บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่  จ  ากดั (มหาชน).  
         3.  ห.จ.ก. กุลธรเอนเจเนียร่ิง. 2540 . อุปกรณ์เคร่ืองท าความเยน็.  กรุงเทพมหานคร. 
         4.    ฝ่ายวชิาการ  บริษทั เอ.พี.เนชัน่แนล  เซลล ์จ ากดั. คู่มือซ่อมตููู้เยน็.  กรุงเทพมหานคร: 
 บริษทั เอ.พี. เนชัน่แนล  เซลล ์จ ากดั. 
         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.   บันทกึหลงัการสอน 
        ข้อสรุปหลงัการสอน 
         .....................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
          ผลการเรียนรู้ 
          ....................................................................................................................................... ............        
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
          ผลการสอนของครู 
          ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
          ปัญหาทีพ่บ 
           ....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
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          แนวทางแก้ปัญหาและ / หรือพฒันา 
          ....................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
                                                                                               ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                         (.....................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี ......เดือน ...............พ.ศ. .......... 

บันทกึการตรวจสอบและ / หรือข้อเสนอแนะของหัวหน้าแผนกวชิา 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 4 

รหสัวชิา   10111417      ช่ือวิชา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ือง
ท าความเยน็และปรับอากาศ 

สปัดาห์ท่ี  8 - 10 

ช่ือหน่วย   งานตรวจเช็กอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า จ านวน  12  ชัว่โมง 

   การออกแบบการจดัการเรียนเพือ่บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 

  
3.  เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน   
4.   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสม 
     กบัการปฏิบติังาน 

                                                                                                                            5.   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความ    
       ละเอียด  รอบคอบ  และ     

                                                                                                                   ปลอดภยั                                         
1.   ปฏิบติังานตรวจเช็กหาสาเหตุการท างาน 
ท่ีผดิปกติของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าแต่ละชนิด  
ตามขั้นตอน 
2.   ทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้า 
ของระบบการท าความเยน็ตามขั้นตอน 
         
 
      
 

                                            

    -     หลกัการท างานของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า       -   ความเช่ือมัน่ในตนเอง    
  แต่ละชนิด                                                                  -    ความอดกลั้น               
    -   ขั้นตอนการตรวจเช็กเพื่อหาสาเหตุการ             -   ความรักสามคัคีในหมู่คณะ 
 ท างานท่ีผดิปกติ ของอุปกรณ์                                   -   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
 ในวงจรไฟฟ้าแต่ละชนิด                                
 

   งานตรวจเช็กอุปกรณ์ 

          ในวงจรไฟฟ้า        
 
 
 
 
 
 

                  ความเยน็ 

พอประมาณ 

 ความรู้ + ทกัษะ 
คุณธรรม 

 ภูมิคุ้มกนั 

 เหตุผล 
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1.   สาระส าคัญ 
                    ระบบการท าความเยน็จะท างานไดจ้ะตอ้งประกอบดว้ยวงจรส าคญั  2  วงจร  คือ  วงจร
น ้ายาและวงจรไฟฟ้า   ในส่วนของวงจรไฟฟ้าจะประกอบดว้ยอุปกรณ์หลายชนิดท างานร่วมกนั  โดยแต่
ละชนิดจะมีหลกัการท างานแตกต่างกนัไป   และอุปกรณ์ทุกชนิดเม่ือใชง้านไปช่วงเวลาหน่ึงก็อาจจะมี
การท างานท่ีผดิปกติหรือเสียได ้  ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งศึกษาหลกัการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิด   
และขั้นตอนการตรวจเช็กเพื่อหาสาเหตุการท างานท่ีผิดปกติใหถู้กตอ้งตามหลกัการ   โดยในการ
ปฏิบติังานจะนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   คุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นประชาธิปไตย
และการหลีกเล่ียงจากยาเสพติดมาสอดแทรกไวต้ามความเหมาะสม              

2.   สมรรถนะประจ าหน่วย 
          2.1   แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างานของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าแต่ละชนิด   และขั้นตอนการ
ตรวจเช็กเพื่อหาสาเหตุการท างานท่ีผดิปกติในระบบการท าความเยน็ 
          2.2   ปฏิบติังานตรวจเช็กหาสาเหตุการท างานท่ีผดิปกติของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าแต่ละชนิด   
ตามขั้นตอน 
          2.3   ทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้าของระบบการท าความเยน็ตามขั้นตอน 
          2.4   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          2.5   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          2.6   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 
          2.7   แสดงพฤติกรรมถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง   มีความอดกลั้น   มีความรักสามคัคีในหมู่คณะ มี
ความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 

                                                                                                                                                                 หน่วยที ่  4 
                                                                              จ านวน    12   ช่ัวโมง 
 

 

                                                                              แผนการจดัการเรียนรู้ 

รายวชิา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
ช่ือหน่วย   งานตรวจเช็กอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 
 เร่ือง   งานตรวจเช็กอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 
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3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          จุดประสงค์ทัว่ไป 
          1.   เพื่อใหมี้ความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท างานของของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าแต่ละชนิด   
ในระบบการท าความเยน็ 
          2.   เพื่อใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการตรวจเช็กเพื่อหาสาเหตุการท างานท่ีผิดปกติ   ของ
อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าแต่ละชนิดในระบบการท าความเยน็ 
          3.   เพื่อใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือในการปฏิบติังานตรวจอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 
          4.  เพื่อใหมี้การเสริมสร้างพฤติกรรมถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง   มีความอดกลั้น   มีความรัก
สามคัคีในหมู่คณะ มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด         
          จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          1.   สามารถอธิบายหลกัการท างานของของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าแต่ละชนิด   ในระบบการท า
ความเยน็ได ้
          2.   ปฏิบติังานตรวจเช็ก  Current  relay  ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          3.   ปฏิบติังานตรวจเช็ก  Overload  ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          4.   ปฏิบติังานตรวจเช็ก  Thermostat  ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          5.   ปฏิบติังานตรวจเช็ก  Capacitor  ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          6.   ปฏิบติังานตรวจเช็ก  Capacitor  ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          7.   ปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือในการปฏิบติังานตรวจเช็กอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ปลอดภยั 
          8.   เขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 
          9.   มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฏิบติังานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
        10.   มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรือท างาน 
        11.   แสดงความคิดเห็น   ยอมรับความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
        12.   ใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.   สาระการเรียนรู้ 
            4.1    งานตรวจเช็กอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 
                    4.1.1  งานตรวจเช็ก  Current  relay  และ  Overload 
                    กจิกรรมที ่ 4 – 1   ปฏิบติังานตรวจเช็ก  Current  relay  และ  Overload  
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                    เนือ้เร่ืองย่อ 
                   ระบบการท าความเยน็ ประกอบดว้ย 2 วงจร  คือ วงจรน ้ายาและวงจรไฟฟ้า  ในวงจรไฟฟ้า 
มีอุปกรณ์ท่ีส าคญัอยูห่ลายชนิด ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ โดยแบ่งเป็น  4  ชนิด ตาม
ขนาดของเคร่ืองท าความเยน็ 

  RSIR motor ใชก้บัระบบการท าความเยน็ขนาดตั้งแต่ 1/12 Hp. - 1/4   Hp. 
  CSIR motor ใชก้บัระบบการท าความเยน็ขนาดตั้งแต่ 1/3 Hp. - 1 Hp. 
  PSC motor   ใชก้บัระบบการปรับอากาศ ขนาดตั้งแต่ 1 Hp. - 1-3/4  Hp. 
  CSR motor   ใชก้บัระบบการปรับอากาศ ขนาดตั้งแต่  2  Hp. ข้ึนไป 

                    มอเตอร์ท่ีใชก้บัระบบการท าความเยน็ตอ้งท างานคู่กบั Current relay ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ชนิด 
1.   Current  relay แบบ 3 ขั้ว  ใชคู้่กบั RSIR  motor 
2.   Current  relay แบบ 4 ขั้ว  ใชคู้่กบั CSIR  motor 

ในวงจรไฟฟ้าของระบบการท าความเยน็จะตอ้งใช ้Overload ไวป้้องกนักระแสเกินเสมอ 
โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด 

1.   Overload  แบบภายใน 
2.   Overload  แบบภายนอก 

                    4.1.2   การตรวจเช็ก  Thermostat  และ  Capacito 
                   กจิกรรมที ่ 4 – 2   ปฏิบติังานตรวจเช็ก  Thermostat  และ  Capacito 
                   เนือ้เร่ืองย่อ 
                   ในวงจรไฟฟ้าของระบบการท าความเยน็มีอุปกรณ์อยูห่ลายชนิด อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีควบคุม
อุณหภูมิใหมี้ค่าคงท่ีเรียกวา่ Thermostat ซ่ึงแบ่งยอ่ยได ้3 ชนิด 

1.   แบบกระเปาะ (Bulb bellow  type) 
2.   แบบขยายตวัของโลหะ 2 ชนิด (Bimetal  type) 
3.   แบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เทอร์มิสเตอร์ (Electronic  type  or  thermister) 
      มอเตอร์ท่ีอยูใ่นวงจรไฟฟ้าของระบบการท าความเยน็  มีอยูห่ลายชนิดท่ีตอ้งใช ้Capacitor  

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  โดย Capacitor ดงักล่าว  จะแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
1.   Capacitor start (Cap.S) 
2.   Capacitor run (Cap.R) 
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                    4.1.3   การตรวจเช็ก  LPC.  และ  HPC.  
                    กจิกรรมที ่ 4 – 3   ปฏิบติังานตรวจเช็ก  LPC.  และ  HPC. 
                    เนือ้เร่ืองย่อ 
                   ระบบการท าความเยน็ ประกอบดว้ย 2 วงจรหลกั คือ  วงจรน ้ายาและวงจรฟ้า   โดยใน
วงจรไฟฟ้ามีอุปกรณ์ท่ีส าคญัอยูห่ลายชนิด  เช่น  Low  pressure  control และ High pressure control 
 Low  pressure control (LPC.)   ท าหนา้ท่ีป้องกนัไม่ให้เกิดอนัตรายกบัระบบการท าความเยน็
เม่ือความดนัในระบบต ่ากวา่ปกติ 
             High  pressure control (HPC.)   ท าหนา้ท่ีป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายกบัระบบการท าความเยน็  
เม่ือความดนัในระบบสูงกวา่ปกติ 

5.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
         สอนคร้ังที ่ 8.   ช่ัวโมงที ่ 43 – 48 (ปฏิบติังานตรวจเช็ก  Current  relay  และ  Overload ) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง 
 
                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
                   ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
             1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายเร่ืองวงจรน ้ายาเคร่ืองท าความเยน็, คอนเดนซ่ิงยนิูต  แสดง
ค่าสัมพนัธ์ ต่าง ๆ  ของน ้ายาเคร่ืองท าความเยน็ (เอกสารฯ ท.) 
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              1.3   แนะน าเก่ียวกบัการท างานของวงจรไฟฟ้าในระบบการท าความเยน็,ความส าคญัของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ (เอกสาร ฯ ป.) 

             1.4   แนะน าเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ  ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัคอมเพรสเซอร์  (เอกสารฯ ป.) 
          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 

            2.1  แนะน าใบความรู้ท่ี  4.1   ซ่ึงกล่าวถึงชนิดของคอมเพรสเซอร์ , การท างานและตรวจเช็ค 
Current relay , การท างานและตรวจเช็ค Overload   (เอกสารฯ ป.) 
             2.2   แนะน าขอ้ปลีกยอ่ยต่าง ๆ  เพิ่มเติม, เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นใบงาน 
             2.3    นกัเรียนลงปฏิบติัตามในงานท่ี  4.1  โดยช้ีแจงล าดบัขั้นตอนในการลงปฏิบติัให้
นกัเรียนทราบแลว้จึงลงปฏิบติั (เอกสารฯ ป.) 

          3.  ข้ันสรุป 
                 3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                 3.2   ครูสรุปผลการท างานและย  ้าเตือนใหน้กัเรียนตระหนกัถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา  3D   ในส่วนความความเช่ือมัน่ในตนเอง   มีความอดกลั้น   มีความ
รักสามคัคีในหมู่คณะ มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด         
         4.   ขั้นประเมินผล 
                       4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  3.3  (เอกสารฯ ท.) 
                   4.2   ใบประเมินผลท่ี  3.3               (เอกสารฯ ท.) 

            4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  4.1.1      (เอกสารฯ ป.) 
            4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  4.1.2       (เอกสารฯ ป.)                   
            4.5   ใบประเมินผลท่ี  4.1               (เอกสารฯ ป.)                   
            4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         สอนคร้ังที ่ 9.   ช่ัวโมงที ่ 49 - 54 (การตรวจเช็ก  Thermostat  และ  Capacito) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง  
 
 
 
                                                                                     
 
               
                 ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ 
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เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
              1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายเร่ืองหนา้ท่ีและชนิดของคอมเพรสเซอร์ (เอกสารฯ ท.) 
              1.3   แนะน าเก่ียวกบัการท างานของวงจรไฟฟ้าในระบบการท าความเยน็ ,ความส าคญัของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  (เอกสารฯ ป.) 
                    1.4  แนะน าเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ  ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัวงจรไฟฟ้าในระบบการท าความเยน็ 
(เอกสารฯ ป.) 
          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
                   2.1 แนะน าใบความรู้ท่ี  4.2   ซ่ึงกล่าวถึงชนิดของ  Thermostat และ Capitor และวธีิ 
ตรวจเช็ก  (เอกสารฯ ป.) 
                   2.2    แนะน าขอ้ปลีกยอ่ยต่าง ๆ  เพิ่มเติม, เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีน าไปใชง้าน 
                   2.3   นกัเรียนลงปฏิบติัตามใบงานท่ี  4.2  โดยช้ีแจงล าดบัขนัตอนในการลงปฏิบติัให้
นกัเรียนทราบ   แลว้จึงลงปฏิบติั (เอกสารฯ ป.) 
    3.  ข้ันสรุป 
                 3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                     3.2   ครูสรุปผลการท างานและย  ้าเตือนใหน้กัเรียนตระหนกัถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา  3D   ในส่วนความความเช่ือมัน่ในตนเอง   มีความอดกลั้น   มีความรัก
สามคัคีในหมู่คณะ มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด         
         4.   ขั้นประเมินผล 
                      4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  4.1  (เอกสารฯ ท.) 
                  4.2   ใบประเมินผลท่ี  4.1               (เอกสารฯ ท.) 

           4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  4.2.1      (เอกสารฯ ป.) 
           4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  4.2.2       (เอกสารฯ ป.)                   
           4.5   ใบประเมินผลท่ี  4.2               (เอกสารฯ ป.)                   
           4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
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         สอนคร้ังที ่ 10.   ช่ัวโมงที ่ 55 – 60  (ปฏิบติังานตรวจเช็ก  LPC.  และ  HPC.) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง  
 
 
 
 
 
 
                  
         ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
             1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายเร่ืองหนา้ท่ีการท างานและการแบ่งชนิดของคอนเดนเซอร์ 
(เอกสารฯท.) 
             1.3  แนะน าเก่ียวกบัการท างานของวงจรไฟฟ้าในระบบการท าความเยน็, ความส าคญัของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ (เอกสารฯ ป.) 
                   1.4   แนะน าเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ  ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัวงจรไฟฟ้าในระบบการท าความเยน็  
(เอกสารฯ ป.) 
          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
                   2.1   แนะน าใบความรู้ท่ี  4.3  ซ่ึงกล่าวถึงการท างานและการตรวจเช็ค  Low  pressure 
control   และ   High pressure control  (เอกสารฯ ป.) 
                   2.2  แนะน าขอ้ปลีกยอ่ยต่าง ๆ  เพิ่มเติม, เคร่ืองมือ   อุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นงาน 
                   2.3   นกัเรียนลงปฏิบติัตามใบงานท่ี  4.3  โดยช้ีแจงล าดบัขั้นตอนในการลงปฏิบติัให้
นกัเรียนทราบ  แลว้จึงลงมือปฏิบติั (เอกสารฯ ป.) 
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   3.  ข้ันสรุป 
                  3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                      3.2   ครูสรุปผลการท างานและย  ้าเตือนใหน้กัเรียนตระหนกัถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา  3D   ในส่วนความความเช่ือมัน่ในตนเอง   มีความอดกลั้น   มีความรัก
สามคัคีในหมู่คณะ มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด         
         4.   ขั้นประเมินผล 
                        4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  5.1   (เอกสารฯ ท.) 
                    4.2   ใบประเมินผลท่ี  5.1                (เอกสารฯ ท.) 

             4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  4.3.1       (เอกสารฯ ป.) 
             4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  4.3.2       (เอกสารฯ ป.)                   
             4.5   ใบประเมินผลท่ี  4.2                (เอกสารฯ ป.)                   
             4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         การบูรณาการกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
          1.   ความมีเหตุผล 
                  -   ปฏิบติังานตรวจเช็กหาสาเหตุการท างานท่ีผิดปกติของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าแต่ละชนิด   
ตามขั้นตอน 
                  -   ทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้าของระบบการท าความเยน็ตามขั้นตอน 
          2.   ความพอประมาณ 
                    -   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
                    -   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          3.   การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 
                    -   นกัเรียนปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 
          4.   เง่ือนไขความรู้ 
                    -   นกัเรียนเขา้ใจหลกัการท างานของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าแต่ละชนิด    
                    -   นกัเรียนเขา้ใจขั้นตอนการตรวจเช็กเพื่อหาสาเหตุการท างานท่ีผดิปกติของอุปกรณ์ใน
วงจรไฟฟ้าในระบบการท าความเยน็ 
           5.   เง่ือนไขคุณธรรม 
                   -    นกัเรียนแสดงพฤติกรรมถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง   มีความอดกลั้น   มีความรักสามคัคี
ในหมู่คณะ  
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          การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา  3 D 
          1.   ด้านประชาธิปไตย 
                    -   มีการเปิดโอกาสนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น   และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
          2.   ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย 
                    -   นกัเรียนแสดงพฤติกรรมถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง   มีความอดกลั้น   มีความรักสามคัคี
ในหมู่คณะ  
          3.   ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด 
                   -   นกัเรียนใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6.   ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
          ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคทฤษฏี 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคปฏิบติั 
                    -   ตารางคอมเพรสเซอร์ 
                    -   เอกสารอา้งอิง   ล าดบัท่ี  1, 2, 3,  และ  4   
          ส่ือโสตทัศน์  
                   -   แผน่ใส   แสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในวงจรไฟฟ้าของระบบการท าความเยน็ 
          หุ่นจ าลองหรือของจริง 
                    -   ตวัอยา่งจริงของ  Current  relay  และ  Overload 
                    -   ตวัอยา่งจริงของ   Thermostat  และ  Capacitor 
                    -   ตวัอยา่งจริงของ   LPC.  และ  HPC. 

7.   หลกัฐาน  
          หลกัฐานความรู้ 
                    -   ผลการสังเกต 
                    -   ผลการมอบหมายงาน 
                    -   ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ 
                    -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 
          หลกัฐานการปฏิบัติงาน 
                   -   ผลงาน / ช้ินงานของนกัเรียน 
                   -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 
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8.   วดัและประเมินผล 
          8.1   เคร่ืองมือประเมิน 
                    -    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  3.3, 4.1, 5.1                                               (เอกสารฯ ท.) 
                    -    ใบประเมินผลท่ี  3.3, 4.1, 5.1                                                  (เอกสารฯ ท.) 

             -   ใบทดสอบความรู้ท่ี  4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2      (เอกสารฯ ป.)                   
             -   ใบประเมินผลท่ี  4.1, 4.2, 4.3                                                   (เอกสารฯ ป.)   

          8.2   วธีิการประเมิน 
                   -   ประเมินกจินิสัยการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วม   ความรับผดิชอบ   ความมีระเบียบวนิยั   
ความประพฤติ   การแต่งกาย   การปฏิบติัตามกฎต่าง ๆ  ของโรงงาน   การตรงต่อเวลา   การเตรียมพื้น
ฐานความรู้ในการปฏิบติังาน   และคุณธรรม  จริยธรรมพื้นฐานทัว่ไปตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี 3.3, 
4.1, 5.1  (เอกสารฯ ท.)   และใบประเมินผลท่ี  4.1, 4.2, 4.3 (เอกสารฯ ป.) 
                   -   ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตกระบวนการการเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์   
การใชว้สัดุอุปกรณ์   การใชเ้คร่ืองมือ  และการปฏิบติังานตามขั้นตอน  ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี     
4.1, 4.2, 4.3  (เอกสารฯ ป.) 
                    -   ประเมินผลงาน  โดยการสังเกตความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั   การน าไปใช ้  งานท่ี
มอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียน   ประเมินความรู้โดยใชใ้บทดสอบความรู้ท่ี 3.3, 4.1, 5.1 (เอกสารฯ ท.)  
ใบทดสอบความรู้ท่ี  4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2   (เอกสารฯ ป.)  ประเมินคุณภาพของงาน   
การปฏิบติังานหรือการทดสอบเพิ่มเติม   ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี   3.3, 4.1, 5.1  (เอกสารฯ ท.)   
และใบประเมินผลท่ี  4.1, 4.2, 4.3  (เอกสารฯ ป.) 
          8.3   เกณฑ์การประเมิน 
                    -   คะแนน   80 – 100     =   ดี 
                    -   คะแนน   70 – 79       =   ปานกลาง 
                    -   คะแนน   60 – 69       =   พอใช ้
                    -   คะแนน   50 – 59       =   ตอ้งปรับปรุง 

9.   กจิกรรมเสนอแนะ / งานทีม่อบหมาย 
         สอนคร้ังที ่ 8 
         ก่อนเรียน 
         ใหน้กัเรียนสังเกตระบบการท าความเยน็  ซ่ึงเห็นวา่ในระบบการท าความเยน็นอกจากจะมีวงจร
น ้ายาแลว้  ก็ยงัมีวงจรไฟฟ้าคอยควบคุมใหร้ะบบการท าความเยน็ท างานอยูอี่กวงจรหน่ึง 
         ลองสังเกตวา่ในวงจรไฟฟ้าประกอบดว้ยอุปกรณ์อะไรบา้ง 
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         ขณะเรียน 
         ใหน้กัเรียนดูรายละเอียดของอุปกรณ์ไฟฟ้า  ส่วนท่ีเป็น Current  relay  และ  Overload  ศึกษา
ขั้นตอนการท างานและวธีิการตรวจเช็ก 
         ร่วมท ากิจกรรมและการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยท่ี  4  สอนคร้ังท่ี  8 
         หลงัเรียน 
         อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าท่ีอยูห่ลายชนิด  ซ่ึงมีหนา้ท่ีการท างานและวธีิการตรวจเช็คท่ีแตกต่างกนั
ออกไป  เช่น  Thermostat , Capacitor  เป็นตน้ 
        ใหน้กัเรียนลองสังเกต  และศึกษาการท างานของอุปกรณ์เหล่านั้น 

         กจิกรรมเสนอแนะ .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

         สอนคร้ังที ่ 9 
          ก่อนเรียน 
          ใหน้กัเรียนสังเกตวา่ในระบบการท าความเยน็ทุกชนิด  จะมีวงจรไฟฟ้าคอยควบคุมการท างานอยู่
เสมอ 
          ลองสังเกตดูวา่ในวงจรไฟฟ้านั้น  ประกอบดว้ยอุปกรณ์อะไรบา้ง 
          ขณะเรียน 
          ใหน้กัเรียนดูรายละเอียดในวงจรไฟฟ้าส่วนท่ีเป็น Thermostat  และ Capacitor ศึกษาขั้นตอนการ
ท างานและวธีิการตรวจเช็ค   
          ร่วมท ากิจกรรมและการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้  หน่วยท่ี  4 สอนคร้ังท่ี  9 
          หลงัเรียน 
          อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าท่ีควบคุมการท างานของระบบการท าความเยน็มีหลายชนิดโดยมีหนา้ท่ีการ
ท างานแตกต่างกนัออกไป 
          ใหน้กัเรียนลองศึกษาการท างานและวธีิการตรวจเช็ค  Low  pressure control และ High  pressure 
control 

          กจิกรรมเสนอแนะ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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         สอนคร้ังที ่ 10 
         ก่อนเรียน 
         ใหน้กัเรียนสังเกตระบบการท าความเยน็  ซ่ึงมีระบบไฟฟ้าควบคุมการท างานอยู ่ โดยในการท า
ความเยน็บางชนิด จะมี LPC. และ HPC. ควบคุมอยูด่ว้ย      
          ลองสังเกตดูวา่ระบบการท าความเยน็ชนิดใดบา้ง  ท่ีมี  LPC. และ HPC.  อยูใ่นวงจรไฟฟ้า 
          ขณะเรียน 
          ใหน้กัเรียนดูรายละเอียดของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าท่ีเป็น LPC. และ HPC.  ศึกษาการท างาน , การ
ปรับตั้ง  และขั้นตอนการตรวจเช็ค 
          ร่วมท ากิจกรรมและการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยท่ี  4  สอนคร้ังท่ี 10 
          หลงัเรียน 
          หลงัจากการศึกษาวงจรน ้ายาและวงจรไฟฟ้า  ซ่ึงเป็นวงจรหลกัในการท างานของระบบการท า
ความเยน็มาพอสมควรแลว้  ถา้เราน าวงจรทั้ง  2  ชนิดมาท างานร่วมกนั  ก็จะเป็นการท าความเยน็จริง
ของระบบการท างานความเยน็ในทอ้งตลาดทัว่ไป 
         ในระบบการท าความเยน็จริงจะท างานไดน้ั้น  ตอ้งผา่นขั้นตอนการตรวจร่ัว  การท าสุญญากาศ  
การชาจน์น ้ายาและขอ้สังเกตต่าง ๆ  ขณะท างานทั้งระบบท่ีปกติและระบบท่ีผดิปกติ 
         ใหน้กัเรียนลองสังเกตและศึกษาขั้นตอนเหล่านั้น 

          กจิกรรมเสนอแนะ ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

10.   เอกสารอ้างองิ 
         1.  สนอง   อ่ิมเอม. 2544. เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพมหานคร:  
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์ลบับลิชช่ิง. 
         2.  สมศกัด์ิ   สุโมตยกุล. 2545.  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ.  กรุงเทพมหานคร: 
บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่  จ  ากดั (มหาชน).  
         3.  ห.จ.ก. กุลธรเอนเจเนียร่ิง. 2540 . อุปกรณ์เคร่ืองท าความเยน็.  กรุงเทพมหานคร. 
         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.   บันทกึหลงัการสอน 
        ข้อสรุปหลงัการสอน 
         .....................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
          ผลการเรียนรู้ 
          ....................................................................................................................................... ............        
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
          ผลการสอนของครู 
          ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
          ปัญหาทีพ่บ 
           ....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
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          แนวทางแก้ปัญหาและ / หรือพฒันา 
          ....................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
                                                                                               ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                         (.....................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี ......เดือน ...............พ.ศ. .......... 

บันทกึการตรวจสอบและ / หรือข้อเสนอแนะของหัวหน้าแผนกวชิา 
                 ............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

                                                                                               ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                         (.....................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี ......เดือน ...............พ.ศ. .......... 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 5 

รหสัวชิา   10111417      ช่ือวิชา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ือง
ท าความเยน็และปรับอากาศ 

สปัดาห์ท่ี  11 - 12 

ช่ือหน่วย   งานสาธิตและปฏิบติัระบบการท าความเยน็ของตูเ้ยน็ จ านวน  8  ชัว่โมง 

   การออกแบบการจดัการเรียนเพือ่บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 

  
4.  เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน   
5.   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสม 
     กบัการปฏิบติังาน 

                                                                                                                            6.   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความ    
       ละเอียด  รอบคอบ  และ     

                                                                                                                   ปลอดภยั                                         
1.   ทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้า 
ของตูเ้ยน็ตามขั้นตอน 
2.   ทดสอบการท างานของวงจรน ้ายา 
ของตูเ้ยน็ตามขั้นตอน 
3.  ปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานในระบบ 
การท าความเยน็ตามขั้นตอน          
 
      
 

                                            

    -   หลกัการท างานของตูเ้ยน็ทั้งวงจรไฟฟ้า           -   ความประหยดั    
       และวงจรน ้ายา                                                  -     การละเวน้จากการพนนั   
                                                                                -   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
          

เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 6  3, 6 6 

   งานสาธิตและปฏิบัติระบบการ      
         ท าความเยน็ของตู้เยน็       
 
 
 
 
 
 

                  ความเยน็ 

พอประมาณ 

 ความรู้ + ทกัษะ คุณธรรม 

 ภูมิคุ้มกนั 

 เหตุผล 
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1.   สาระส าคัญ 
                    ระบบการท าความเยน็ของตูเ้ยน็ขนาดเล็กท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายคือตูเ้ยน็   ตูเ้ยน็จะท างาน
โดยอาศยัการท างานร่วมกนัของวงจรน ้ายาและวงจรไฟฟ้า   ในการศึกษาการท างานของตูเ้ยน็จะเร่ิมตน้
จาก   ปฏิบติัแผงสาธิตตูเ้ยน็   ปฏิบติัแผงฝึกตูเ้ยน็   และปฏิบติัแผงสาธิตตูเ้ยน็ระบบ  No  frost   โดยใน
การปฏิบติังานจะตอ้งอาศยัทกัษะพื้นฐานในเร่ืองการท าสุญญากาศ   การตรวจร่ัว   และการชาจน์น ้ายา
เคร่ืองท าความเยน็ร่วมกนัเสมอ   ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งศึกษาหลกัการท างานของตูเ้ยน็   และขั้นตอนใน
การปฏิบติังานพื้นฐานต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนด   โดยในการปฏิบติังานจะนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   คุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นประชาธิปไตยและการหลีกเล่ียงจากยาเสพติดมาสอดแทรกไว้
ตามความเหมาะสม 

2.   สมรรถนะประจ าหน่วย 
          2.1   แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างานของตูเ้ยน็ทั้งวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายา 
          2.2   ทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้าของตูเ้ยน็ตามขั้นตอน 
          2.3   ทดสอบการท างานของวงจรน ้ายาของตูเ้ยน็ตามขั้นตอน 
          2.4   ปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานในระบบการท าความเยน็ตามขั้นตอน 
          2.5   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          2.6   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          2.7   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 

                                                                                                                                                                 หน่วยที ่  5 
                                                                             จ านวน    8   ช่ัวโมง 
 

 

                                                                              แผนการจดัการเรียนรู้ 

รายวชิา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
ช่ือหน่วย   งานสาธิตและปฏิบติัระบบการท าความเยน็ของตูเ้ยน็ 

 เร่ือง   งานสาธิตและปฏิบติัระบบการท าความเยน็ของตูเ้ยน็ 
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          2.8   แสดงพฤติกรรมถึงความประหยดั   การละเวน้จากการพนนั  มีความเป็นประชาธิปไตยและ
ห่างไกลยาเสพติด 

3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          จุดประสงค์ทัว่ไป 
          1.   เพื่อใหมี้ความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท างานของตูเ้ยน็ทั้งวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายา                
          2.   เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้าของตูเ้ยน็ 
          3.   เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการทดสอบการท างานของวงจรน ้ายาของตูเ้ยน็ 
          4.   เพื่อใหมี้ทกัษะในการปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานในระบบการท าความเยน็ 
          5.   เพื่อใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือในการปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบการท าความเยน็                  
          6.  เพื่อใหมี้พฤติกรรมแสดงออกซ่ึงความประหยดั   การละเวน้จากการพนนัและส่ิงเสพติด  มี
ความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
          จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          1.   สามารถอธิบายหลกัการท างานของตูเ้ยน็ทั้งวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายาได ้               
          2.   ปฏิบติังานทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายาของแผงสาธิตตูเ้ยน็ได ้
          3.   ปฏิบติังานทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายาของแผงฝึกตูเ้ยน็ได ้
          4.   ปฏิบติังานทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายาของแผงสาธิตตูเ้ยน็ระบบ  No  
frost  ได ้
          5.   ปฏิบติังานการท าสุญญากาศใหก้บัระบบการท าความเยน็ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          6.   ปฏิบติังานการตรวจร่ัวใหก้บัระบบการท าความเยน็ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          7.   ปฏิบติังานการชาจน์น ้ายาใหก้บัระบบการท าความเยน็ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          8.   ปฏิบติัใชเ้คร่ืองมือในการปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานเก่ียวกบัระบบการท าความเยน็ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและปลอดภยั 
          9.   เขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 
        10.   มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฏิบติังานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
        11.   มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรือท างาน 
        12.   แสดงความคิดเห็น   ยอมรับความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
        13.   ใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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4.   สาระการเรียนรู้ 
            4.1    งานสาธิตและปฏิบัติระบบการท าความเยน็ของตู้เยน็ 
                    4.1.1  ปฏิบัติแผงสาธิตตู้เยน็ 
                    กจิกรรมที ่ 4 – 1   ปฏิบติัแผงสาธิตตูเ้ยน็ 
                    เนือ้เร่ืองย่อ 
          แผงสาธิตตูเ้ยน็เป็นแผงท่ีใชส้าธิตการท างานของวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายาของตูเ้ยน็   ในการ
ปฏิบติังานจะมีการฝึกต่ออุปกรณ์ภายในวงจรไฟฟ้า   รวมทั้งการปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานต่าง ๆ  ตาม
ขั้นตอนคือ 
          1.   ขั้นตอนการท าสุญญากาศ 
          2.   ขั้นตอนการตรวจร่ัว 
          3.   ขั้นตอนการชาจน์น ้ายา   

                    4.1.2   ปฏิบัติแผงฝึกตู้เยน็ 
                   กจิกรรมที ่ 4 – 2   ปฏิบติัแผงฝึกตูเ้ยน็ 
                   เนือ้เร่ืองย่อ 
         ในแผงฝึกตูเ้ยน็จะประกอบดว้ยวงจรส าคญั  2  วงจร  คือวงจรน ้ายาและวงจรไฟฟ้า   โดยทั้ง2  
วงจรจะประกอบดว้ยส่วนส าคญัดงัน้ี  
          1.   ระบบวงจรไฟฟ้า  ประกอบดว้ยส่วนส าคญั คือมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 

1. เคอร์เรนตรี์เลย ์
2. โอเวอร์โหลด 
3. เทอร์โมสตสั 
4. สวทิซ์ตูเ้ยน็ 
5. หลอดไฟฟ้าตูเ้ยน็ 

2.    ระบบวงจรน ้ายา  ประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั คือ 
1.   คอมเพรสเซอร์ 
2.    คอนเดนเซอร์ 
3.    ตวัควบคุมน ้ายาเคร่ืองท าความเยน็ 
4.    อีแวปเปอร์เรเตอร์ 
5.    ฟิลเตอร์ – ไดรเออร์ 

         นอกจาก 2 ระบบดงักล่าวแลว้  ระบบการท าความเยน็ยงัตอ้งประกอบดว้ยโครงสร้างของตูเ้ยน็  
เพื่อใชย้ดึอุปกรณ์ใหท้  างานร่วมกนัได ้
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                    4.1.3   ปฏิบัติแผงสาธิตตู้เยน็ระบบ  No  frost 
                    กจิกรรมที ่ 4 – 3    ปฏิบติัแผงสาธิตตูเ้ยน็ระบบ  No  frost                    
                    เนือ้เร่ืองย่อ 
         ตูเ้ยน็ขนาดเล็กท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายในทอ้งตลาดมีดว้ยกนัหลายประเภท   แต่ถา้แยกตามลกัษณะ
การใชง้านสามารถแบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ 

1.    ตูเ้ยน็แบบธรรมดา 
2.    ตูเ้ยน็ระบบไม่ตอ้งละลายน ้าแขง็ (No frost) 

          โดยตูเ้ยน็ทั้ง 2 ประเภท  จะมีวงจรน ้ายาเหมือนกนั  แต่วงจรไฟฟ้าจะมีความแตกต่างกนับา้ง 
เน่ืองจากตูเ้ยน็ระบบไม่ตอ้งละลายน ้าแขง็  จะเพิ่มอุปกรณ์ท่ีช่วยในการละลายน ้าแขง็เขา้มา 

5.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
         สอนคร้ังที ่ 11.   ช่ัวโมงที ่ 61 – 66 (ปฏิบติัแผงสาธิตตูเ้ยน็) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง 
       
      
                                                                               
                             
                                                                                
       
        
       
       
                                                                                                                                              
 
                   ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
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         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
             1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายเร่ืองหนา้ท่ีและชนิดของชุดควบคุมน ้ายาเคร่ืองท าความเยน็
แบบปรับดว้ยมือและแบบ AVE.  (เอกสารฯ ท.) 
              1.3   แนะน าเก่ียวกบัการท างานของวงจรน ้ายาและวงจรไฟฟ้าของระบบการท าความเยน็
ทัว่ไป  (เอกสารฯ ป.) 
                    1.4   แนะน าเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ  ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัวงจรไฟฟ้าในระบบการท าความเยน็ 
(เอกสารฯ ป.) 
          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
             2.1    แนะน าใบความรู้ท่ี 5.1 ซ่ึงกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบติังาน พื้นฐานต่าง ๆ   ในระบบการท าความ
เยน็,  การท างานของจรน ้ายาและการท างานของวงจรไฟฟ้า  (เอกสาร ฯ ป.) 

             2.2    แนะน าแผงสาธิตตูเ้ยน็ รวมทั้งขอ้ปลีกยอ่ยต่าง ๆ 
                    2.3    นกัเรียนลงปฏิบติัตามใบงานท่ี  5.1  โดยท าการช้ีแจงล าดบัขั้นตอนต่าง ๆ  ในการ
ปฏิบติัใหน้กัเรียนทราบ  แลว้จึงลงมือปฏิบติั  (เอกสารฯ ป. ) 

   3.  ข้ันสรุป 
                  3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                    3.2   ครูสรุปผลการท างานและย  ้าเตือนใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของความประหยดั   การ
ละเวน้จากการพนนั  มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 
                       4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  6.1  (เอกสารฯ ท.) 
                   4.2   ใบประเมินผลท่ี  6.1               (เอกสารฯ ท.) 

            4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  5.1.1      (เอกสารฯ ป.) 
            4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  5.1.2       (เอกสารฯ ป.)                   
            4.5   ใบประเมินผลท่ี  5.1               (เอกสารฯ ป.)                   
            4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
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         สอนคร้ังที ่ 12.   ช่ัวโมงที ่ 67 - 69 (ปฏิบติัแผงฝึกตูเ้ยน็) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง  
 
 
                                                                                
                                                                                     
 
               
               
         ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ 
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
              1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายเร่ืองหนา้ท่ีและชนิดของชุดควบคุมน ้ายาแบบ TEV.และ
แบบ Cap. tube     (เอกสารฯ ท.) 
              1.3    กล่าวค าแนะน าถึงความส าคญัของระบบการท าความเยน็  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนัของสังคมปัจจุบนั  (เอกสารฯ ป.) 
                   1.4    แนะน าเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ  ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบั   ตูเ้ยน็ (เอกสารฯ ป.) 
          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
             2.1    แนะน าใบความรู้ท่ี  5.2  ซ่ึงกล่าวถึงอุปกรณ์ในระบบวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ในระบบ
วงจรน ้ายาของตูเ้ยน็   รวมทั้งโครงสร้างของตูเ้ยน็       (เอกสารฯ ป.) 
             2.2   แนะน าแผงปฏิบติัตูเ้ยน็ รวมทั้งขอ้ปลีกยอ่ยต่าง ๆ    
             2.3   นกัเรียนสามารถลงปฏิบติังานตามใบงานท่ี 5.2  โดยการช้ีแจงล าดบัขั้นตอนต่าง ๆ  ใน
การปฏิบติังานใหน้กัเรียนทราบ  แลว้ลงมือปฏิบติั  (เอกสารฯ ป.) 
          3.  ข้ันสรุป 
                 3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                     3.2   ครูสรุปผลการท างานและย  ้าเตือนใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของความประหยดั   การ
ละเวน้จากการพนนั  มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
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         4.   ขั้นประเมินผล 
                      4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  6.2  (เอกสารฯ ท.) 
                  4.2   ใบประเมินผลท่ี  6.2               (เอกสารฯ ท.) 

           4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  5.2.1      (เอกสารฯ ป.) 
           4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  5.2.2       (เอกสารฯ ป.)                   
           4.5   ใบประเมินผลท่ี  5.2               (เอกสารฯ ป.)                   
           4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         สอนคร้ังที ่ 12.   ช่ัวโมงที ่ 70 – 72  (ปฏิบติัแผงสาธิตตูเ้ยน็ระบบ  No  frost) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง  
 
     
       
                      
                                                                             
       
        
 
 
                 
         ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
             1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  สรุปความรู้พื้นฐานทัว่ไปท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้เชิงปฏิบติั (ไม่มี
เอกสารฯ) 
             1.3   แนะน าเก่ียวกบัการท างานของตูเ้ยน็ระบบ No frost (เอกสารฯ ป.) 
                   1.4   แนะน าเอกสารต่าง ๆ  ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัตูเ้ยน็ระบบ  No frost (เอกสารฯ ป.) 
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          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
            2.1   แนะน าใบความรู้ท่ี  5.3  ซ่ึงกล่าวถึงการท างานของวงจรน ้ ายาและวงจรไฟฟ้าของตูเ้ยน็
ระบบ No frost (เอกสารฯ ป.) 
            2.2  แนะน าแผงสาธิตตูเ้ยน็ระบบ  No frost  รวมทั้งขอ้ปลีกยอ่ยต่าง ๆ  
             2.3   นกัเรียนปฏิบติังานตามใบงานท่ี 5.3  โดยการช้ีแจงล าดบัขั้นตอนต่าง ๆ   ในการปฏิบติังานให้
นกัเรียนทราบ  แลว้ลงมือปฏิบติั (เอกสารฯ ป. ) 
   3.  ข้ันสรุป 
                  3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                      3.2   ครูสรุปผลการท างานและย  ้าเตือนใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของความประหยดั   การ
ละเวน้จากการพนนั  มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 

             4.1   ใบทดสอบความรู้ท่ี  5.3.1       (เอกสารฯ ป.) 
             4.2   ใบทดสอบความรู้ท่ี  5.3.2       (เอกสารฯ ป.)                   
             4.3   ใบประเมินผลท่ี  5.2                (เอกสารฯ ป.)                   
             4.4   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         การบูรณาการกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
          1.   ความมีเหตุผล 
                    -   ทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้าของตูเ้ยน็ตามขั้นตอน 
                    -   ทดสอบการท างานของวงจรน ้ายาของตูเ้ยน็ตามขั้นตอน 
                    -   ปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานในระบบการท าความเยน็ตามขั้นตอน 
          2.   ความพอประมาณ 
                    -   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
                    -   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          3.   การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 
                    -   นกัเรียนปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 
          4.   เง่ือนไขความรู้ 
                    -   นกัเรียนเขา้ใจหลกัการท างานของตูเ้ยน็ทั้งวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายา 
           5.   เง่ือนไขคุณธรรม 
                  -   นกัเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกซ่ึงความประหยดั   การละเวน้จากการพนนัและส่ิงเสพติด  
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          การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา  3 D 
          1.   ด้านประชาธิปไตย 
                    -   มีการเปิดโอกาสนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น   และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
          2.   ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย 
                    -   นกัเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกซ่ึงความประหยดั   การละเวน้จากการพนนัและส่ิงเสพติด   
          3.   ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด 
                   -   นกัเรียนใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6.   ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
          ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคทฤษฏี 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคปฏิบติั 
                    -   ตารางคอมเพรสเซอร์ 
                    -   เอกสารอา้งอิง   ล าดบัท่ี  1, 2, 3,  และ  4  
          ส่ือโสตทัศน์  
                   -   ........................................... 
          หุ่นจ าลองหรือของจริง 
                    -   แผงสาธิตตูเ้ยน็ 
                    -   แผงฝึกตูเ้ยน็ 
                    -   แผงฝึกตูเ้ยน็ระบบ  No  frost 
 7.   หลกัฐาน  
          หลกัฐานความรู้ 
                    -   ผลการสังเกต 
                    -   ผลการมอบหมายงาน 
                    -   ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ 
                    -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 
          หลกัฐานการปฏิบัติงาน 
                   -   ผลงาน / ช้ินงานของนกัเรียน 
                   -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 
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8.   วดัและประเมินผล 
          8.1   เคร่ืองมือประเมิน 
                    -    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  6.1, 6.2                                                     (เอกสารฯ ท.) 
                    -    ใบประเมินผลท่ี  6.1, 6.2                                                        (เอกสารฯ ท.) 

             -   ใบทดสอบความรู้ท่ี  5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2     (เอกสารฯ ป.)                   
             -   ใบประเมินผลท่ี  5.1, 5.2, 5.3                                                  (เอกสารฯ ป.)   

          8.2   วธีิการประเมิน 
                   -   ประเมินกจินิสัยการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วม   ความรับผดิชอบ   ความมีระเบียบวนิยั   
ความประพฤติ   การแต่งกาย   การปฏิบติัตามกฎต่าง ๆ  ของโรงงาน   การตรงต่อเวลา   การเตรียมพื้น
ฐานความรู้ในการปฏิบติังาน   และคุณธรรม  จริยธรรมพื้นฐานทัว่ไปตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี 
6.1, 6.2  (เอกสารฯ ท.)  และหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี  5.1, 5.2, 5.3 (เอกสารฯ ป.) 
                   -   ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตกระบวนการการเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์   
การใชว้สัดุอุปกรณ์   การใชเ้คร่ืองมือ  และการปฏิบติังานตามขั้นตอน  ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี     
5.1, 5.2, 5.3 (เอกสารฯ ป.) 
                    -   ประเมินผลงาน  โดยการสังเกตความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั   การน าไปใช ้  งานท่ี
มอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียน   ประเมินความรู้โดยใชใ้บทดสอบความรู้ท่ี 6.1, 6.2  (เอกสารฯ ท.)  
ใบทดสอบความรู้ท่ี  5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2    (เอกสารฯ ป.)  ประเมินคุณภาพของงาน   
การปฏิบติังานหรือการทดสอบเพิ่มเติม   ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี   6.1, 6.2  (เอกสารฯ ท.)   และ
ใบประเมินผลท่ี  5.1, 5.2, 5.3  (เอกสารฯ ป.) 
          8.3   เกณฑ์การประเมิน 
                    -   คะแนน   80 – 100     =   ดี 
                    -   คะแนน   70 – 79       =   ปานกลาง 
                    -   คะแนน   60 – 69       =   พอใช ้
                    -   คะแนน   50 – 59       =   ตอ้งปรับปรุง 

9.   กจิกรรมเสนอแนะ / งานทีม่อบหมาย 
         สอนคร้ังที ่ 11 
         ก่อนเรียน 
         ระบบการท าความเยน็ขนาดเล็ก  มีหลายชนิด  แต่ชนิดท่ีแพร่หลายมากท่ีสุด  คือ ตูเ้ยน็ 
ใหน้กัเรียนลองสังเกตดูวา่   ในตูเ้ยน็ประกอบดว้ยอุปกรณ์อะไรบา้ง  ทั้งในวงจรน ้ายาและวงจรไฟฟ้า 
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          ขณะเรียน 
          ใหน้กัเรียนศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในวงจรน ้ายา  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในวงจรไฟฟ้าของแผงสาธิต
ตูเ้ยน็ 
          ร่วมท ากิจกรรมและการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยท่ี  5 สอนคร้ังท่ี 11 
          หลงัเรียน 
          ระบบตูเ้ยน็ท่ีนกัเรียนไดศึ้กษา  เป็นตูเ้ยน็แบบแผงสาธิต  ซ่ึงน าอุปกรณ์แยกมาติดในแผงท าให้
สะดวกในการเรียนรู้และอธิบาย 
         ถา้เป็นตูเ้ยน็จริง  อุปกรณ์บางตวัอาจมองไม่เห็นจากภายนอก  ใหน้กัเรียนศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  จาก
ระบบตูเ้ยน็จริง 

         กจิกรรมเสนอแนะ .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

         สอนคร้ังที ่ 12 ( 3  คาบแรก ) 
         ก่อนเรียน 
         ระบบการท าความเยน็ขนาดเล็ก   ท่ีมีใชต้ามบา้นพกัอาศยัมีอยูห่ลายชนิด  แต่ละชนิดท่ีแพร่หลาย
มากท่ีสุด  คือ  ตูเ้ยน็ 
         ใหน้กัเรียนลองสังเกตดูวา่   ในตูเ้ยน็ประกอบดว้ยอุปกรณ์อะไรบา้ง  ทั้งในระบบวงจรไฟฟ้าระบบ
วงจรน ้ายา  และโครงสร้างตูเ้ยน็ 
         ขณะเรียน 
         ใหน้กัเรียนศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบวงจรไฟฟ้า  ระบบวงจรน ้ายา และโครงสร้างตูเ้ยน็รวมทั้ง
น าความรู้ท่ีในใบงานท่ีผา่นมา  น ามาใชใ้นการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ  รวมทั้งขั้นตอนปฏิบติัต่าง ๆ  มา
ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          ร่วมท ากิจกรรม  และการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5  สอนคร้ังท่ี  12 
          หลงัเรียน 
          ระบบตูเ้ยน็ท่ีนกัเรียนไดศึ้กษา  เป็นแผงฝึกตูเ้ยน็ซ่ึงเป็นแบบธรรมดา  ซ่ึงในการใชง้านจริงยงัมี
ตูเ้ยน็แบบพิเศษ  คือตูเ้ยน็แบบไม่มีน ้าแขง็เกาะ  (ระบบ  No Frost)   ท่ีใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาบ 
          ใหน้กัเรียนลองศึกษาดูวา่   ตูเ้ยน็แบบไม่มีน ้าแขง็เกาะ  มีหลกัการท างานและมีอุปกรณ์อะไรบา้งท่ี
แตกต่างไปจากตูเ้ยน็แบบธรรมดา 
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         สอนคร้ังที ่ 12 ( 3 คาบหลงั ) 
         ก่อนเรียน 
         ตูเ้ยน็ทัว่ ๆ  ไป  ท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลาย  มีอยู ่ 2  แบบคือ ตูเ้ยน็แบบธรรมดา  และตูเ้ยน็ระบบ No 
frost 
         ใหน้กัเรียนลองสังเกตดูวา่  ในวงจรน ้ายาและไฟฟ้าของตูเ้ยน็แบบธรรมดา  และตูเ้ยน็ระบบ No 
frost  มีขอ้แตกต่างกนัอยา่งไร 
          ขณะเรียน 
          ใหน้กัเรียนศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในวงจรน ้ายาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้าของแผงสาธิต
ตูเ้ยน็ระบบ  No frost   
          ร่วมท ากิจกรรมและการเรียนรู  ท่ีเป็น  ไปตามแผนการจดัการเรียนรู้  หน่วยท่ี  5  สอนคร้ังท่ี  12 
          หลงัเรียน 
          ในระบบการท าความเยน็ทัว่ ๆ ไป  นอกจากตูท่ี้นิยมใชก้นัแพร่หลายแลว้   ยงัมีระบบการท าความ
เยน็แบบอ่ืน ๆ  อีก  เช่น  ตูน้ ้ าเยน็ หรือตูแ้ช่  เป็นตน้ 
          ใหน้กัเรียนลองสังเกตดูระบบการท าความเยน็ต่าง ๆ  ท่ีนอกเหนือจากตูเ้ยน็ 

          กจิกรรมเสนอแนะ ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

10.   เอกสารอ้างองิ 
         1.  สนอง   อ่ิมเอม. 2544. เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพมหานคร:  
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์ลบับลิชช่ิง. 
         2.  สมศกัด์ิ   สุโมตยกุล. 2545.  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ.  กรุงเทพมหานคร: 
บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่  จ  ากดั (มหาชน).  
         3.    ฝ่ายวชิาการ  บริษทั เอ.พี.เนชัน่แนล  เซลล ์จ ากดั. คู่มือซ่อมตููู้เยน็.  กรุงเทพมหานคร: 
บริษทั เอ.พี. เนชัน่แนล  เซลล ์จ ากดั. 
         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.   บันทกึหลงัการสอน 
        ข้อสรุปหลงัการสอน 
         .....................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
          ผลการเรียนรู้ 
          ....................................................................................................................................... ............        
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
          ผลการสอนของครู 
          ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
          ปัญหาทีพ่บ 
           ....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
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          แนวทางแก้ปัญหาและ / หรือพฒันา 
          ....................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
                                                                                               ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                         (.....................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี ......เดือน ...............พ.ศ. .......... 

บันทกึการตรวจสอบและ / หรือข้อเสนอแนะของหัวหน้าแผนกวชิา 
                 ............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

                                                                                               ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                         (.....................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี ......เดือน ...............พ.ศ. .......... 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 6 

รหสัวชิา   10111417      ช่ือวิชา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ือง
ท าความเยน็และปรับอากาศ 

สปัดาห์ท่ี  13 - 14 

ช่ือหน่วย   งานสาธิตและปฏิบติัระบบการท าความเยน็ของตูน้ ้ าเยน็ จ านวน  8  ชัว่โมง 

   การออกแบบการจดัการเรียนเพือ่บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 

  
4.  เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน   
5.   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสม 
     กบัการปฏิบติังาน 

                                                                                                                            6.   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความ    
       ละเอียด  รอบคอบ  และ     

                                                                                                                   ปลอดภยั                                         
1.   ทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้า 
ของตูน้ ้ าเยน็ตามขั้นตอน 
2.   ทดสอบการท างานของวงจรน ้ายา 
ของตูน้ ้ าเยน็ตามขั้นตอน 
3.  ปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานในระบบ 
การท าความเยน็ตามขั้นตอน          
 
      
 

                                            

    -   หลกัการท างานของตูน้ ้ าเยน็ทั้งวงจร           -   ความคิดสร้างสรรค ์   
       ไฟฟ้าและวงจรน ้ายา                                    -    ความกตญัญูกตเวที  
                                                                            -   มีความประหยดั  
                                                                            -   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
          
 

เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 6  3, 6 6 

   งานสาธิตและปฏิบัติระบบการ      
         ท าความเยน็ของตู้น า้เย็น       
 
 
 
 
 
 

                  ความเยน็ 

พอประมาณ 

 ความรู้ + ทกัษะ คุณธรรม 

 ภูมิคุ้มกนั 

 เหตุผล 
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1.   สาระส าคัญ 
                    ระบบการท าความเยน็ของตูน้ ้ าเยน็ขนาดเล็กท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลาย   จะมีหลกัการท างาน
เหมือนกบัตูเ้ยน็ทุกประการ   ส่วนท่ีแตกต่างกนัมกัจะเป็นท่ีโครงสร้างภายนอก   ซ่ึงมีการออกแบบเพื่อ
น าไปใชง้านท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั   หลกัการท างานของตูน้ ้ าเยน็จะอาศยัการท างานร่วมกนัของ
วงจรน ้ายาและวงจรไฟฟ้า   ในการศึกษาการท างานของตูน้ ้ าเยน็จะเร่ิมตน้จาก   ปฏิบติัแผงสาธิตตูน้ ้ าเยน็   
แบบธรรมดา   แบบ  3  ก๊อก   และปฏิบติัแผงฝึกตูน้ ้ าเยน็  โดยในการปฏิบติังานจะตอ้งอาศยัทกัษะ
พื้นฐานในเร่ืองการท าสุญญากาศ   การตรวจร่ัว   และการชาจน์น ้ายาเคร่ืองท าความเยน็ร่วมกนัเสมอ   
ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งศึกษาหลกัการท างานของตูน้ ้ าเยน็   และขั้นตอนในการปฏิบติังานพื้นฐานต่าง ๆ  
ตามท่ีก าหนด   โดยในการปฏิบติังานจะนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   คุณธรรม  
จริยธรรม  ความเป็นประชาธิปไตยและการหลีกเล่ียงจากยาเสพติดมาสอดแทรกไวต้ามความเหมาะสม 

2.   สมรรถนะประจ าหน่วย 
          2.1   แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างานของตูน้ ้ าเยน็ทั้งวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ ายา 
          2.2   ทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้าของตูน้ ้ าเยน็ตามขั้นตอน 
          2.3   ทดสอบการท างานของวงจรน ้ายาของตูน้ ้ าเยน็ตามขั้นตอน 
          2.4   ปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานในระบบการท าความเยน็ตามขั้นตอน 
          2.5   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          2.6   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          2.7   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 

                                                                                                                                                                 หน่วยที ่  6 
                                                                             จ านวน    8   ช่ัวโมง 
 

 

                                                                              แผนการจดัการเรียนรู้ 

รายวชิา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
ช่ือหน่วย   งานสาธิตและปฏิบติัระบบการท าความเยน็ของตูน้ ้ าเยน็ 

 เร่ือง   งานสาธิตและปฏิบติัระบบการท าความเยน็ของตูน้ ้ าเยน็ 
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          2.8   แสดงพฤติกรรมถึงการมีความคิดสร้างสรรค ์  ความกตญัญูกตเวที    มีความประหยดั   มี
ความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 

3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          จุดประสงค์ทัว่ไป 
          1.   เพื่อใหมี้ความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท างานของตูน้ ้ าเยน็ทั้งวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายา                
          2.   เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้าของตูน้ ้ าเยน็ 
          3.   เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการทดสอบการท างานของวงจรน ้ายาของตูน้ ้ าเยน็ 
          4.   เพื่อใหมี้ทกัษะในการปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานในระบบการท าความเยน็ 
          5.   เพื่อใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือในการปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบการท าความเยน็                  
          6.  เพื่อใหมี้พฤติกรรมแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์  ความกตญัญูกตเวที   มีความประหยดั   
มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
          จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          1.   สามารถอธิบายหลกัการท างานของตูน้ ้ าเยน็ทั้งวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายาได ้               
          2.   ปฏิบติังานทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายาของแผงสาธิตตูน้ ้ าเยน็แบบ
ธรรมดาได ้
          3.   ปฏิบติังานทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายาของแผงสาธิตตูน้ ้ าเยน็แบบ  3  
ก๊อกได ้
          4.   ปฏิบติังานท่อและงานทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายาของแผงฝึกตูน้ ้ าเยน็ได ้
          5.   ปฏิบติังานการท าสุญญากาศใหก้บัระบบการท าความเยน็ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          6.   ปฏิบติังานการตรวจร่ัวใหก้บัระบบการท าความเยน็ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          7.   ปฏิบติังานการชาจน์น ้ายาใหก้บัระบบการท าความเยน็ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          8.   ปฏิบติัใชเ้คร่ืองมือในการปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานเก่ียวกบัระบบการท าความเยน็ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและปลอดภยั 
          9.   เขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 
        10.   มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฏิบติังานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
        11.   มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรือท างาน 
        12.   แสดงความคิดเห็น   ยอมรับความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
        13.   ใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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4.   สาระการเรียนรู้ 
            4.1    งานสาธิตและปฏิบัติระบบการท าความเยน็ของตู้น า้เยน็ 
                    4.1.1  ปฏิบัติแผงสาธิตตู้น า้เยน็แบบธรรมดาและแบบ  3  ก๊อก 
                    กจิกรรมที ่ 4 – 1   ปฏิบติัแผงสาธิตตูน้ ้ าเยน็แบบธรรมดาและแบบ  3  ก๊อก 
                    เนือ้เร่ืองย่อ 
         ตูน้ ้ าเยน็  เป็นเคร่ืองท าความเยน็ชนิดหน่ึงท่ีท าน ้ าให้เยน็ส าหรับด่ืม  ท่ีใชก้นัแพร่หลาย มี  2  แบบ
ดว้ยกนัคือ 
         1.  แบบขวดบรรจุน ้ าคว  ่าลงบนตูเ้พื่อท าให้เยน็  จดัเป็นตูน้ ้ าเยน็แบบธรรมดาขนาดเล็กนิยมใชก้บั
ส านกังานโดยทัว่ไป 
         2.  แบบต่อน ้าจากท่อประปาเขา้ตูเ้ยน็โดยตรง  จดัเป็นตูน้ ้ าเยน็ขนาดค่อนข่างใหญ่ (ในท่ีน้ีเรียกวา่ ตู้
น ้ าเยน็แบบ 3 ก๊อก )  นิยมใช้ตามโรงเรียน  โรงงาน หรือ สถานท่ีชุมชน โดยตูน้ ้ าเยน็ทั้ง 2 แบบ  จะมี
ระบบวงจรไฟฟ้า และระบบวงจรน ้ายาเหมือนๆ กนั จะต่างกนัท่ีขนาดของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์  ตูน้ ้ า
เยน็ขนาดเล็กมกัใชม้อเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบ RSIR  และตูน้ ้ าเยน็แบบ 3 ก๊อก มกัใชแ้บบ CSIR  ท่ีใช้
ร่วมกบัแผงคอนเดนเซอร์  ท่ีระบายความร้อนดว้ยพดัลม 

                    4.1.2   ปฏิบัติแผงฝึกตู้น า้เยน็ 
                   กจิกรรมที ่ 4 – 2   ปฏิบติัแผงฝึกตูน้ ้ าเยน็ 
                   เนือ้เร่ืองย่อ 
          ตูน้ ้ าเยน็  จดัเป็นระบบการท าความเยน็ชนิดหน่ึง  ท่ีมีวงจรน ้ายาและวงจรไฟฟ้าท่ีมีหลกัการ
ท างานเช่นเดียวกบัตูเ้ยน็ทัว่ไป เพียงแต่ลกัษณะโครงสร้าง, วตัถุประสงคก์ารใชจ้ะแตกต่างกนับา้ง 
          ในการปฏิบติังานเก่ียวกบังานระบบการท าความเยน็  งานท่อเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเจอในลกัษณะ
งานจริงเสมอ  แผงฝึกตูน้ ้ าเยน็จะเนน้ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติังานท่ีส าคญัดงักล่าว  รวมทั้งขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานหวัขอ้อ่ืนๆ ดงัน้ี 

1.    ปฏิบติังานท่อ 
2.    ปฏิบติัการตรวจเช็กอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 
3.    ปฏิบติัการต่อวงจรไฟฟ้า 
4.    ปฏิบติังานการตรวจร่ัว 
5.    ปฏิบติังานการท าสุญญากาศ 
6.    ปฏิบติังานการชาจน์น ้ายา 
7.    การบนัทึกผลการทดลองเพื่อแสดงค่าของผลการท างานของระบบการท าความเยน็ 
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5.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
         สอนคร้ังที ่ 13.   ช่ัวโมงที ่ 73 - 78 (ปฏิบติัแผงสาธิตตูน้ ้ าเยน็แบบธรรมดาและแบบ  3  ก๊อก) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง 
       
      
                                                                               
                            
                                                  
                                       
       
 
         ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
                  1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายเร่ืองหนา้ท่ีการท างานและการแบ่งชนิดของ 
อีแวปปอเรเตอร์ (เอกสารฯ ท.) 
              1.3   แนะน าเก่ียวกบัการท างานของวงจรน ้ายาและวงจรไฟฟ้าของระบบการท าความเยน็ 
 ของตูน้ ้ าเยน็  
                    1.4  แนะน าเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ  ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัตูน้ ้ าเยน็  
          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
             2.1   แนะน าใบความรู้ท่ี  6.1   ซ่ึงกล่าวถึงโครงสร้างลกัษณะการท างานของตูน้ ้ าเยน็แบบ
ต่าง ๆ  (เอกสารฯ ป.) 
              2.2   แนะน าแผงสาธิตตูน้ ้ าเยน็ และแผงสาธิตตูน้ ้ าเยน็แบบ  3  ก๊อก 
              2.3    นกัเรียนลงปฏิบติัตามใบงานท่ี  6.1  โดยท าการช้ีแจงล าดบัขั้นตอนต่าง ๆ  ในการลง
ปฏิบติั  (เอกสารฯ ป.) 
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   3.  ข้ันสรุป 
                  3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                    3.2   ครูสรุปผลการท างานและสนบัสนุนให้นกัเรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์  
ความกตญัญูกตเวที   มีความประหยดั   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 
                        4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  7.1  (เอกสารฯ ท.) 
                    4.2   ใบประเมินผลท่ี  7.1               (เอกสารฯ ท.) 

             4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  6.1.1      (เอกสารฯ ป.) 
             4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  6.1.2       (เอกสารฯ ป.)                   
             4.5   ใบประเมินผลท่ี  6.1               (เอกสารฯ ป.)                   
             4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         สอนคร้ังที ่ 14.   ช่ัวโมงที ่ 79 - 84 (ปฏิบติัแผงฝึกตูน้ ้ าเยน็) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง  
 
 
                                                                                
                                                                                     
 
                             
         ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ 
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
         1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
              1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายเร่ืองหนา้ท่ีการท างานของอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ในระบบการ
ท าความเยน็ (เอกสารฯ ท.) 
              1.3   แนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่อของตูน้ ้ าเยน็และขั้นตอนการปฏิบติังานพื้นฐานอ่ืน ๆ 
                    1.4    แนะน าเอกสารต่าง ๆ  ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัตูน้ ้ าเยน็ 
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          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
             2.1    แนะน าใบความรู้ท่ี 6.2   ซ่ึงกล่าวถึงการเช่ือมปิดท่อ ในระบบการท าความเยน็     
 (เอกสารฯ ป.) 
             2.2   แนะน าแผงฝึกตูน้ ้ าเยน็, อุปกรณ์ต่าง ๆ  ในแผงฝึก 
             2.3   ใหน้กัเรียนลงปฏิบติังานตามใบงานท่ี  6.2  โดยท าการช้ีแจงล าดบัขั้นตอนต่าง ๆ  ใน
การลงปฏิบติัใหเ้ขา้ใจ (เอกสารฯ ป. ) 
    3.  ข้ันสรุป 
                 3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                     3.2   ครูสรุปผลการท างานและสนบัสนุนใหน้กัเรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์  
ความกตญัญูกตเวที   มีความประหยดั   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 
                      4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  6.2  (เอกสารฯ ท.) 
                  4.2   ใบประเมินผลท่ี  6.2               (เอกสารฯ ท.) 

           4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  5.2.1      (เอกสารฯ ป.) 
           4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  5.2.2       (เอกสารฯ ป.)                   
           4.5   ใบประเมินผลท่ี  5.2               (เอกสารฯ ป.)                   
           4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         การบูรณาการกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
          1.   ความมีเหตุผล 
                    -   ทดสอบการท างานของวงจรไฟฟ้าของตูน้ ้ าเยน็ตามขั้นตอน 
                    -   ทดสอบการท างานของวงจรน ้ายาของตูน้ ้ าเยน็ตามขั้นตอน 
                    -   ปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานในระบบการท าความเยน็ตามขั้นตอน 
          2.   ความพอประมาณ 
                    -   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
                    -   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          3.   การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 
                    -   นกัเรียนปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 
          4.   เง่ือนไขความรู้ 
                    -   นกัเรียนเขา้ใจหลกัการท างานของตูน้ ้ าเยน็ทั้งวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายา 
           5.   เง่ือนไขคุณธรรม 
                  -   นกัเรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์  ความกตญัญูกตเวที   มีความประหยดั 
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          การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา  3 D 
          1.   ด้านประชาธิปไตย 
                    -   มีการเปิดโอกาสนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น   และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
          2.   ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย 
                    -  นกัเรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์  ความกตญัญูกตเวที   มีความประหยดั 
          3.   ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด 
                   -   นกัเรียนใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6.   ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
          ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคทฤษฏี 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคปฏิบติั 
                    -   เอกสารอา้งอิง   ล าดบัท่ี  1, 2, 3, 4  
          ส่ือโสตทัศน์  
                   -   ........................................... 
          หุ่นจ าลองหรือของจริง 
                    -   แผงสาธิตตูน้ ้ าเยน็แบบธรรมดาและแบบ  3  ก๊อก 
                    -   แผงฝึกตูน้ ้ าเยน็ 
7.   หลกัฐาน  
          หลกัฐานความรู้ 
                    -   ผลการสังเกต 
                    -   ผลการมอบหมายงาน 
                    -   ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ 
                    -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 
          หลกัฐานการปฏิบัติงาน 
                   -   ผลงาน / ช้ินงานของนกัเรียน 
                   -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 
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8.   วดัและประเมินผล 
          8.1   เคร่ืองมือประเมิน 
                    -    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  7.1, 8.1                                 (เอกสารฯ ท.) 
                    -    ใบประเมินผลท่ี  7.1, 8.1                                       (เอกสารฯ ท.) 

             -   ใบทดสอบความรู้ท่ี  6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2        (เอกสารฯ ป.)                   
             -   ใบประเมินผลท่ี  6.1, 6.2                                        (เอกสารฯ ป.)   

          8.2   วธีิการประเมิน 
                    -   ประเมินกจินิสัยการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วม   ความรับผิดชอบ   ความมีระเบียบวนิยั   
ความประพฤติ   การแต่งกาย   การปฏิบติัตามกฎต่าง ๆ  ของโรงงาน   การตรงต่อเวลา   การเตรียมพื้น
ฐานความรู้ในการปฏิบติังาน   และคุณธรรม  จริยธรรมพื้นฐานทัว่ไปตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี 
7.1, 8.1  (เอกสารฯ ท.)  และหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี  6.1, 6.2 (เอกสารฯ ป.) 
                    -   ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตกระบวนการการเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์   
การใชว้สัดุอุปกรณ์   การใชเ้คร่ืองมือ  และการปฏิบติังานตามขั้นตอน  ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี  
6.1, 6.2   (เอกสารฯ ป.) 
                    -   ประเมินผลงาน  โดยการสังเกตความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั   การน าไปใช ้  งานท่ี
มอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียน   ประเมินความรู้โดยใชใ้บทดสอบความรู้ท่ี 7.1, 8.1  (เอกสารฯ ท.)  
ใบทดสอบความรู้ท่ี  6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2       (เอกสารฯ ป.)  ประเมินคุณภาพของงาน   การ
ปฏิบติังานหรือการทดสอบเพิ่มเติม   ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี   7.1, 8.1  (เอกสารฯ ท.)   และใบ
ประเมินผลท่ี  6.1, 6.2  (เอกสารฯ ป.) 
          8.3   เกณฑ์การประเมิน 
                    -   คะแนน   80 – 100     =   ดี 
                    -   คะแนน   70 – 79       =   ปานกลาง 
                    -   คะแนน   60 – 69       =   พอใช ้
                    -   คะแนน   50 – 59       =   ตอ้งปรับปรุง 

9.   กจิกรรมเสนอแนะ / งานทีม่อบหมาย 
         สอนคร้ังที ่ 13 
         ก่อนเรียน 
         ระบบการท าความเยน็ขนาดเล็กมีหลายชนิด  ท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายอีกชนิดหน่ึง คือ ตูน้ ้ าเยน็ 
         ใหน้กัเรียนลองสังเกตดูวา่  ในเคร่ืองท าน ้าเยน็มีส่วนประกอบอะไรบา้งท่ีเหมือนกนัและแตกต่าง 
กนักบัตูเ้ยน็ 
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         ขณะเรียน 
         ใหน้กัเรียนศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรน ้ายา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้าของแผงสาธิตตูน้ ้ า
เยน็แบบธรรมดา และแบบ  3  ก๊อก 
         นกัเรียนร่วมท ากิจกรรมและการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  6  สอนคร้ังท่ี  13 
         หลงัเรียน 
          ระบบของตูน้ ้ าเยน็ท่ีนกัเรียนก าลงัศึกษา เป็นแผงสาธิตซ่ึงน าอุปกรณ์ต่าง ๆ  แยกมาติดในแผง
หรือไม่ไดป้ฏิบติังานตรวจซ่อมจริง ๆ  
          ในระบบการท างานจริง ๆ  นกัเรียนตอ้งมีการตรวจซ่อมแผงปฏิบติัโดยเฉพาะงานท่อใหน้กัเรียน
สังเกตงานท่อต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในตูน้ ้ าเยน็ 

         กจิกรรมเสนอแนะ .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

         สอนคร้ังที ่ 14  
          ก่อนเรียน 
          ในระบบการท างานของตูน้ ้ าเยน็  จะประกอบดว้ยวงจรน ้ายา,จงจรไฟฟ้า เหมือน ๆ กบัต  ู้เยน็
หรือเคร่ืองท าความเยน็อ่ืน ๆ  ทัว่ไป 
          ใหน้กัเรียนสังเกตอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นตูเ้ยน็ 
          ขณะเรียน 
          ใหน้กัเรียนศึกษางานท่อในแผงฝึกตูน้ ้ าเยน็  รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ทั้งในวงจรน ้ายาและ
วงจรไฟฟ้าในแผงฝึก   
         ร่วมท ากิจกรรมและการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้  หน่วยท่ี  6  สอนคร้ังท่ี 14 
         หลงัเรียน 
         ในระบบการท าความเยน็ขนาดเล็ก  นอกจากตูเ้ยน็และตูน้ ้ าเยน็ท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายแลว้  ยงัมีตู้
แช่ซ่ึงจดัเป็นเคร่ืองท าความเยน็ชนิดหน่ึงท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะกบัร้านคา้ทัว่ไป 
         ใหน้กัเรียนสังเกตการท างานและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีมีในตูแ้ช่  แลว้เปรียบเทียบกบัระบบการท า
ความเยน็ขนาดเล็กอ่ืน ๆ  ท่ีไดศึ้กษาผา่นมาแลว้ 

          กจิกรรมเสนอแนะ ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
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10.   เอกสารอ้างองิ 
         1.  สนอง   อ่ิมเอม. 2544. เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพมหานคร:  
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         2.  สมศกัด์ิ   สุโมตยกุล. 2545.  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ.  กรุงเทพมหานคร: 
บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่  จ  ากดั (มหาชน).  
         3.   ห.จ.ก. กุลธรเอนเจเนียร่ิง. 2540 . อุปกรณ์เคร่ืองท าความเยน็.  กรุงเทพมหานคร. 
         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.   บันทกึหลงัการสอน 
        ข้อสรุปหลงัการสอน 
         .....................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
          ผลการเรียนรู้ 
          ....................................................................................................................................... ............        
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
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          ผลการสอนของครู 
          ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
          ปัญหาทีพ่บ 
           ....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
          แนวทางแก้ปัญหาและ / หรือพฒันา 
          ....................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
                                                                                               ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                         (.....................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี ......เดือน ...............พ.ศ. .......... 

บันทกึการตรวจสอบและ / หรือข้อเสนอแนะของหัวหน้าแผนกวชิา 
                 ............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

                                                                                               ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                         (.....................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี ......เดือน ...............พ.ศ. .......... 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 7 

รหสัวชิา   10111417      ช่ือวิชา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ือง
ท าความเยน็และปรับอากาศ 

สปัดาห์ท่ี  15 

ช่ือหน่วย   การประยกุตใ์ชง้านระบบการท าความเยน็ จ านวน  4  ชัว่โมง 

   การออกแบบการจดัการเรียนเพือ่บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 

  
4.  เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน   
5.   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสม 
     กบัการปฏิบติังาน 

                                                                                                                            6.   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความ    
       ละเอียด  รอบคอบ  และ     

                                                                                                                   ปลอดภยั                                         
1.   ทดสอบการท างานของตูแ้ช่ตามขั้นตอน 
2.   ทดสอบการท างานของเคร่ือง 
ท าน ้าแขง็เกล็ดตามขั้นตอน 
3.  ปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานในระบบ 
การท าความเยน็ตามขั้นตอน          
 
      
 

 
                                            

    -   หลกัการท างานของตูแ้ช่                               -   การรักษาความสะอาด   
   -   หลกัการท างานของเคร่ือง                            -   การรักษาสภาพแวดลอ้ม 
        ท  าน ้าแขง็เกล็ด                                             -   การอนุรักษธ์รรมชาติ  
          

เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 6  3, 6 6 

       การประยุกต์ใช้งาน 
    ระบบการท าความเย็น 
 
 
 
 
 
 

                  ความเยน็ 

พอประมาณ 

 ความรู้ + ทกัษะ คุณธรรม 

 ภูมิคุ้มกนั 

 เหตุผล 
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1. สาระส าคัญ 

                    ระบบการท าความเยน็สามารถออกแบบประยกุตใ์ชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ   เพื่อใหมี้
ความเหมาะสมกบัการใชง้าน   เช่น  ตูแ้ช่   ตูแ้ช่แบบเปิดโชว ์  ตูน้ ้ าหวาน   ตูน้ ้ าอดัลมแบบหยอดเหรียญ   
ตูท้  าน ้าแขง็กอ้น   โรงน ้าแขง็   หรือรถตูเ้ยน็  เป็นตน้   โดยระบบความเยน็ท่ีออกแบบเพื่อประยกุตใ์ช้
งานดงักล่าว   บางแบบก็ยงัคงมีหลกัการท างานเหมือนกบัตูเ้ยน็และตูน้ ้ าเยน็ดงัท่ีผา่นมา   แต่บางแบบก็
จะมีหลกัการท างานแตกต่างออกไป   ในการปฏิบติังานจะศึกษาการท างานเบ้ืองตน้ของระบบการท า
ความเยน็ท่ีไดรั้บการออกแบบประยกุตใ์ชง้านบางแบบท่ีไดรั้บความนิยมใชง้านกนัแพร่หลาย  คือ  ตูแ้ช่   
และเคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ด   โดยผูป้ฏิบติังานจะตอ้งศึกษาหลกัการท างานของตูแ้ช่และเคร่ืองท าน ้าแขง็
เกล็ด   รวมทั้งขั้นตอนในการปฏิบติังานพื้นฐานต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนด   โดยในการปฏิบติังานจะนอ้มน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   คุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นประชาธิปไตยและการหลีกเล่ียงจาก
ยาเสพติดมาสอดแทรกไวต้ามความเหมาะสม 

2.   สมรรถนะประจ าหน่วย 
          2.1   แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างานของตูแ้ช่และเคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ดทั้งวงจรไฟฟ้าและ
วงจรน ้ายา 
          2.2   ทดสอบการท างานของแช่ตามขั้นตอน 
          2.3   ทดสอบการท างานของเคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ดตามขั้นตอน 
          2.4   ปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานในระบบการท าความเยน็ตามขั้นตอน 
          2.5   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          2.6   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 

                                                                                                                                                                 หน่วยที ่  7 
                                                                             จ านวน    4   ช่ัวโมง 
 

 

                                                                              แผนการจดัการเรียนรู้ 

รายวชิา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
ช่ือหน่วย   การประยกุตใ์ชง้านระบบการท าความเยน็ 

 เร่ือง   การประยกุตใ์ชง้านระบบการท าความเยน็ 
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          2.7   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 
          2.8   แสดงพฤติกรรมถึงการช่วยกนัรักษาความสะอาด   การรักษาสภาพแวดลอ้ม   การอนุรักษ์
ธรรมชาติ   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 

3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          จุดประสงค์ทัว่ไป 
          1.   เพื่อใหมี้ความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท างานของตูแ้ช่และเคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ดทั้ง
วงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายา                
          2.   เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการทดสอบการท างานของตูแ้ช่ 
          3.   เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการทดสอบการท างานของเคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ด 
          4.   เพื่อใหมี้ทกัษะในการปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานในระบบการท าความเยน็ 
          5.   เพื่อใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือในการปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบการท าความเยน็                  
          6.  เพื่อใหมี้พฤติกรรมแสดงออกถึงการช่วยกนัรักษาความสะอาด   การรักษาสภาพแวดลอ้ม   การ
อนุรักษธ์รรมชาติ   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
          จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          1.   สามารถอธิบายหลกัการท างานของตูแ้ช่และเคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ดได ้               
          2.   ปฏิบติังานทดสอบการท างานของตูแ้ช่ได ้
          3.   ปฏิบติังานทดสอบการท างานของเคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ดได ้
          4.   ปฏิบติังานการท าสุญญากาศใหก้บัระบบการท าความเยน็ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          5.   ปฏิบติังานการตรวจร่ัวใหก้บัระบบการท าความเยน็ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          6.   ปฏิบติังานการชาจน์น ้ายาใหก้บัระบบการท าความเยน็ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
          7.   ปฏิบติัใชเ้คร่ืองมือในการปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานเก่ียวกบัระบบการท าความเยน็ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและปลอดภยั 
          9.   เขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 
        10.   มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฏิบติังานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
        11.   มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรือท างาน 
        12.   แสดงความคิดเห็น   ยอมรับความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
        13.   ใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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4.   สาระการเรียนรู้ 
            4.1    การประยุกต์ใช้งานระบบการท าความเยน็ 
                    4.1.1    การประยุกต์ใช้งานระบบการท าความเยน็ 
                    กจิกรรมที ่ 4 – 1   ปฏิบติัแผงสาธิตตูแ้ช่และเคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ด 
                    เนือ้เร่ืองย่อ 
          ระบบการท าความเยน็สามารถประยกุตใ์ชง้านเป็นอุปกรณ์ท าความเยน็ไดห้ลายชนิดแลว้แต่
ลกัษณะความตอ้งการของงาน  เช่น 

1.    ตูแ้ช่แบบเปิดโชว ์
2.    ตูน้ ้ าหวาน 
3.    ตูน้ ้ าอดัลมแบบหยอดเหรียญ 
4.    ตูท้  าน ้าแขง็กอ้น 
5.    โรงน ้าแขง็ 
6.    รถตูเ้ยน็ 

    ในระบบการท าความเยน็ชนิดตูแ้ช่  และน ้าแขง็เกล็ด  จะมีอุปกรณ์บางส่วนท่ีแตกต่างจากระบบการ
ท าความเยน็ขนาดเล็กทัว่ไป  เช่น 

   ชุดคอนเดนซ่ิงยนิูต 
   ชุดอีแวปปอเรเตอร์ 

5.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
         สอนคร้ังที ่ 15.   ช่ัวโมงที ่ 85 - 90 (ปฏิบติัแผงสาธิตตูแ้ช่และเคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ด) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง 
  
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
         ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
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          1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
                  1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายหนา้ท่ีการท างานและการแบ่งชนิดของน ้ายาและน ้ามนัใน
ระบบการท าความเยน็ (เอกสารฯ ท.) 
              1.3   แนะน าเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชง้านของระบบการท าความเยน็ขนาดเล็กทัว่ไป 
              1.4  แนะน าเอกสารต่าง ๆ  ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัระบบการท าความเยน็ขนาดเล็กแบบต่าง ๆ  
          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
             2.1   แนะน าใบความรู้ท่ี  7.1  ซ่ึงกล่าวถึงระบบการท าความเยน็ขนาดเล็ก , การท างานและ
ลกัษณะโครงสร้างในส่วนท่ีแตกต่างกนั (เอกสารฯ ป.) 
              2.2   แนะน าแผงสาธิตตูแ้ช่และแผงสาธิตเคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ด 
   นกัเรียนลงปฏิบติังานตามใบงานท่ี  7.1  โดยท าการช้ีแจงล าดบัขั้นตอนต่าง ๆ  ในการลงปฏิบติัให้
นกัเรียนทราบ แลว้จึงลงมือปฏิบติั (เอกสารฯ ป.) 

   3.  ข้ันสรุป 
                  3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                   3.2 ครูสรุปผลการท างานและสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีการแสดงออกถึงการช่วยกนัรักษา
ความสะอาด   การรักษาสภาพแวดลอ้ม   การอนุรักษธ์รรมชาติ   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกล
ยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 
                        4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  9.1  (เอกสารฯ ท.) 
                    4.2   ใบประเมินผลท่ี  9.1               (เอกสารฯ ท.) 

             4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  7.1.1      (เอกสารฯ ป.) 
             4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  7.1.2       (เอกสารฯ ป.)                   
             4.5   ใบประเมินผลท่ี  7.1               (เอกสารฯ ป.)                   
             4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         การบูรณาการกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
          1.   ความมีเหตุผล 
                    -   ทดสอบการท างานตูแ้ช่ตามขั้นตอน 
                    -   ทดสอบการท างานของเคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ดตามขั้นตอน 
                    -   ปฏิบติังานทกัษะพื้นฐานในระบบการท าความเยน็ตามขั้นตอน 
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          2.   ความพอประมาณ 
                    -   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
                    -   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          3.   การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 
                    -   นกัเรียนปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 
          4.   เง่ือนไขความรู้ 
                    -   นกัเรียนเขา้ใจหลกัการท างานของตูแ้ช่ 
                    -   นกัเรียนเขา้ใจหลกัการท างานของเคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ด 
           5.   เง่ือนไขคุณธรรม 
                   -    นกัเรียนมีการแสดงออกถึงการช่วยกนัรักษาความสะอาด   การรักษาสภาพแวดลอ้ม   
การอนุรักษธ์รรมชาติ    

          การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา  3 D 
          1.   ด้านประชาธิปไตย 
                    -   มีการเปิดโอกาสนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น   และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
          2.   ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย 
                    -   นกัเรียนมีการแสดงออกถึงการช่วยกนัรักษาความสะอาด   การรักษาสภาพแวดลอ้ม   
การอนุรักษธ์รรมชาติ 
          3.   ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด 
                   -   นกัเรียนใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6.   ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
          ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคทฤษฏี 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคปฏิบติั 
                    -   เอกสารอา้งอิง   ล าดบัท่ี  1, 2  
          ส่ือโสตทัศน์  
                   -   แผน่ใส   แสดงโครงสร้างการท างานของรถไฟตูเ้ยน็ 
          หุ่นจ าลองหรือของจริง 
                    -   แผงสาธิตตูแ้ช่ 
                    -   แผงสาธีตเคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ด 
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7.   หลกัฐาน  
          หลกัฐานความรู้ 
                    -   ผลการสังเกต 
                    -   ผลการมอบหมายงาน 
                    -   ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ 
                    -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 
          หลกัฐานการปฏิบัติงาน 
                   -   ผลงาน / ช้ินงานของนกัเรียน 
                   -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 

8.   วดัและประเมินผล 
          8.1   เคร่ืองมือประเมิน 
                         -     ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  9.1             (เอกสารฯ ท.) 
                    -    ใบประเมินผลท่ี  9.1                         (เอกสารฯ ท.) 

             -    ใบทดสอบความรู้ท่ี  7.1.1, 7.1.2      (เอกสารฯ ป.) 
             -    ใบประเมินผลท่ี  7.1                         (เอกสารฯ ป.)                   

          8.2   วธีิการประเมิน 
                    -   ประเมินกจินิสัยการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วม   ความรับผิดชอบ   ความมีระเบียบวนิยั   
ความประพฤติ   การแต่งกาย   การปฏิบติัตามกฎต่าง ๆ  ของโรงงาน   การตรงต่อเวลา   การเตรียมพื้น
ฐานความรู้ในการปฏิบติังาน   และคุณธรรม  จริยธรรมพื้นฐานทัว่ไปตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี 
9.1  (เอกสารฯ ท.)  และหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี  7.1 (เอกสารฯ ป.) 
                    -   ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตกระบวนการการเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์   
การใชว้สัดุอุปกรณ์   การใชเ้คร่ืองมือ  และการปฏิบติังานตามขั้นตอน  ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี  
7.1   (เอกสารฯ ป.) 
                    -   ประเมินผลงาน  โดยการสังเกตความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั   การน าไปใช ้  งานท่ี
มอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียน   ประเมินความรู้โดยใชใ้บทดสอบความรู้ท่ี 9.1  (เอกสารฯ ท.)  ใบ
ทดสอบความรู้ท่ี  7.1.1, 7.1.2   (เอกสารฯ ป.)  ประเมินคุณภาพของงาน   การปฏิบติังานหรือการทดสอบ
เพิ่มเติม   ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี   9.1  (เอกสารฯ ท.)   และใบประเมินผลท่ี  7.1  (เอกสารฯ ป.) 
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          8.3   เกณฑ์การประเมิน 
                    -   คะแนน   80 – 100     =   ดี 
                    -   คะแนน   70 – 79       =   ปานกลาง 
                    -   คะแนน   60 – 69       =   พอใช ้
                    -   คะแนน   50 – 59       =   ตอ้งปรับปรุง 

9.   กจิกรรมเสนอแนะ / งานทีม่อบหมาย 
         สอนคร้ังที ่ 15 
         ก่อนเรียน 
         ระบบการท าความเยน็ขนาดเล็ก  มีการประยกุตใ์ชง้านเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ  หลายชนิด  เช่น  ตูเ้ยน็ , 
ถงัน ้าเยน็ ,ตูแ้ช่  ,เคร่ืองท าน ้าแขง็หลอด ,เคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ด  เป็นตน้ 
         ใหน้กัเรียนสังเกตการท างานและส่วนประกอบต่าง ๆ  ของตูแ้ช่ และเคร่ืองท าน ้าแขง็เกล็ด  วา่มี
อะไรท่ีเหมือนกนั  หรือแตกต่างกนักบัตูเ้ยน็หรือถงัน ้าเยน็ท่ีไดเ้รียนผา่นมาแลว้ 
         ขณะเรียน 
          ใหน้กัเรียนศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในวงจรน ้ายา,  วงจรไฟฟ้า  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ท่ีเพิ่มเติมเขา้มา
ในแผงสาธิตตูแ้ช่  และแผงสาธิตเคร่ืองท าน าแขง็เกล็ด 
          ร่วมท ากิจกรรม และการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้  หน่วยท่ี  7  สอนคร้ังท่ี  15 
          หลงัเรียน 
          ระบบการท าความเยน็ท่ีมีอยูห่ลายชนิดนั้น  บ่อยคร้ังท่ีจะเกิดการท างานผิดปกติทั้งในวงจรไฟฟ้า
และวงจรน ้ายา    
          ใหน้กัเรียนสังเกต และวธีิการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ  ท่ีกล่าวมาจากเอกสารต่าง ๆ  และจากการ
ปฏิบติัจริงท่ีไดเ้รียนมาตั้งแต่ตน้ 

         กจิกรรมเสนอแนะ .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

10.   เอกสารอ้างองิ 
         1.  สนอง   อ่ิมเอม. 2544. เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศรถยนต์. กรุงเทพมหานคร:  
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์ลบับลิชช่ิง. 
         2.  สมศกัด์ิ   สุโมตยกุล. 2545.  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ.  กรุงเทพมหานคร: 
บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่  จ  ากดั (มหาชน).  
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11.   บันทกึหลงัการสอน 
        ข้อสรุปหลงัการสอน 
         .....................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
          ผลการเรียนรู้ 
          ....................................................................................................................................... ............        
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
          ผลการสอนของครู 
          ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
          ปัญหาทีพ่บ 
           ....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
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          แนวทางแก้ปัญหาและ / หรือพฒันา 
          ....................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
                                                                                               ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                         (.....................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี ......เดือน ...............พ.ศ. .......... 

บันทกึการตรวจสอบและ / หรือข้อเสนอแนะของหัวหน้าแผนกวชิา 
                 ............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

                                                                                               ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                         (.....................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี ......เดือน ...............พ.ศ. .......... 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 8 

รหสัวชิา   10111417      ช่ือวิชา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ือง
ท าความเยน็และปรับอากาศ 

สปัดาห์ท่ี  16 - 18 

ช่ือหน่วย   ขอ้แนะน าในการใชง้านและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง จ านวน  12  ชัว่โมง 

   การออกแบบการจดัการเรียนเพือ่บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 

  
4.  เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน   
5.   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสม 
     กบัการปฏิบติังาน                                                                              6.   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความ    

   ละเอียด  รอบคอบ  และ     
                                                                                                               ปลอดภยั                                        
1.   ฝึกซอ้มตามขอ้แนะน าเบ้ืองตน้ 
ในการใชง้านระบบการท าความเยน็ 
 2.   ฝึกซอ้มตามขอ้แนะน าเบ้ืองตน้ 
ในการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในระบบการท าความเยน็ 
3.   ฝึกงานบริการใหก้บัระบบการท าความเยน็ 
ตามขั้นตอน         
 
      

 
    -   หลกัการปฏิบติัตามขอ้แนะน าการ               -   การท างานเพื่อส่วนรวม 
       ใชง้านเบ้ืองตน้                                            -   การปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงาน   
   -   หลกัการปฏิบติัในการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง       -    การพฒันาความรู้ใหม่ ๆ 
       ใหก้บัระบบการท าความเยน็                       -   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
                       
 
 
 

เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 6  3, 6 3, 6 

     ข้อแนะน าในการใช้งาน        
    และการแก้ไขข้อขัดข้อง 
 
 
 
 
 
 

                  ความเยน็ 

พอประมาณ 

 ความรู้ + ทกัษะ คุณธรรม 

 ภูมิคุ้มกนั 

 เหตุผล 
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1.   สาระส าคัญ 
                    ในระบบการท าความเยน็ขนาดเล็กท่ีนิยมใชท้ัว่ไป   เช่นตูเ้ยน็  ตูแ้ช่   และตูแ้ช่น ้าเยน็   
มกัจะมีคู่มือแนะน าการใชง้านและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเบ้ืองตน้แนบมาใหด้ว้ยเสมอ เช่น  รายละเอย
ทัว่ไป  วธีิการท าความสะอาดตูเ้ยน็   ขอ้แนะน าใชง้านเพื่อความปลอดภยั   ขอ้แนะน าในการปรับ
อุณหภูมิ   วธีิการแช่อาหารในตูเ้ยน็   การตรวจเช็กเพื่อแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้  และการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง
ของตูเ้ยน็เป็นตน้ 
          ในการเรียนในรายวชิาเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ  1.  เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้ถึงหลกัการ
ท างานของระบบการท าความเยน็   และไดล้งปฏิบติังานพื้นฐานจนเกิดทกัษะในการปฏิบติังานแลว้   
นกัเรียนก็จะไดล้งภาคปฏิบติังานจริง   โดยการออกงานบริการติดตั้ง   ซ่อมแซม   และบ ารุงรักษาเป็น
ล าดบัถดัไป 
         และในส่วนของภาคผนวกทา้ยบท   จะเป็นบทความของช่างมืออาชีพเก่ียวกบัการบริการและตรวจ
ซ่อมระบบการท าความเยน็ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาอีกส่วนหน่ึงดว้ย  

2.   สมรรถนะประจ าหน่วย 
          2.1   แสดงความรู้เก่ียวกบัขอ้แนะน าในการใชง้านและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในระบบการท าความ
เยน็   งานบริการ   และบทความของช่างมืออาชีพ 
          2.2   ฝึกซอ้มตามขอ้แนะน าเบ้ืองตน้ในการใชง้านระบบการท าความเยน็ 
          2.3   ฝึกซอ้มตามขอ้แนะน าเบ้ืองตน้ในการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในระบบการท าความเยน็ 
          2.4   ฝึกงานบริการให้กบัระบบการท าความเยน็ตามขั้นตอน 

                                                                                                                                                                 หน่วยที ่  8 
                                                                             จ านวน    12   ช่ัวโมง 

 

                                                                              แผนการจดัการเรียนรู้ 

รายวชิา   อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
ช่ือหน่วย   ขอ้แนะน าในการใชง้านและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง 
 เร่ือง   ขอ้แนะน าในการใชง้านและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง 
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          2.5   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          2.6   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
          2.7   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 
          2.8   แสดงพฤติกรรมถึงการการท างานเพื่อส่วนรวม   สนใจใฝ่รู้การพฒันาความรู้ใหม่ ๆ  และการ
ปรับตวัให้เขา้กบัเพื่อนร่วมงาน   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 

3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          จุดประสงค์ทัว่ไป 
          1.   เพื่อใหมี้ความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้แนะน าในการใชง้านและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในระบบ
การท าความเยน็   งานบริการ   และบทความของช่างมืออาชีพ 
          2.   เพื่อใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการใชง้าน   การบริการ   และการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งให้กบัระบบการท า
ความเยน็ 
          6.  เพื่อใหมี้พฤติกรรมแสดงออกถึงการการท างานเพื่อส่วนรวม   สนใจใฝ่รู้การพฒันาความรู้ 
ใหม่ ๆ  และการปรับตวัให้เขา้กบัเพื่อนร่วมงาน  การอนุรักษธ์รรมชาติ   มีความเป็นประชาธิปไตยและ
ห่างไกลยาเสพติด 
          จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          1.   สามารถอธิบายขอ้แนะน าในการใชง้านระบบการท าความเยน็ขนาดเล็กได้ 
          2.  สามารถอธิบายการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ใหก้บัระบบการท าความเยน็ขนาดเล็กได ้
          3.   ปฏิบติังานบริการใหก้บัระบบการท าความเยน็ได ้
          4.   เขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 
          5.   มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฏิบติังานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
          6.   มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรือท างาน 
          7.   แสดงความคิดเห็น   ยอมรับความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
          8.   ใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.   สาระการเรียนรู้ 
            4.1    ข้อแนะน าในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้อง 
                    4.1.1    ข้อแนะน าในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้อง 
                    กจิกรรมที ่ 4 – 1   ขอ้แนะน าในการใชง้านและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง 
 
 
 
 



 103 

                    เนือ้เร่ืองย่อ 
          ในการใชง้านเคร่ืองท าความเยน็ชนิดตูเ้ยน็ มีขอ้แนะน าเบ้ืองตน้ในการใชง้านอยูห่ลายหวัขอ้ คือ 

1.    รายละเอียดทัว่ไป 
2.    วธีิการท าความสะอาดตูเ้ยน็ 
3.    ขอ้แนะน าในการใชง้านเพื่อความปลอดภยั 
4.    ขอ้แนะน าในการปรับอุณหภูมิ 
5.    วธีิการแช่อาหารในตูเ้ยน็ 
6.    การตรวจเช็คเพื่อแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ 
7.    การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของตูเ้ยน็ 

                    4.1.2    งานบริการทัว่ไป 
                    กจิกรรมที ่ 4 – 2   ปฏิบติังานบริการ 
                    เนือ้เร่ืองย่อ 
         ในการซ่อมแซมและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในระบบการท าความเยน็  สรุปไดว้า่จะตอ้งประกอบดว้ย
ส่วนส าคญัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.    เคร่ืองมือ 
2.    อุปกรณ์ 
3.    วสัดุในการตรวจซ่อม 
4.   ความรู้เก่ียวกบัการท างานของระบบการท าความเยน็เพื่อน ามาใชใ้นการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง และ

งานซ่อมแซม 

                    4.1.3    งานบริการทัว่ไป 
                    กจิกรรมที ่ 4 – 3   ปฏิบติังานบริการ 
                    เนือ้เร่ืองย่อ 
         ในการซ่อมแซมและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในระบบการท าความเยน็  สรุปไดว้า่จะตอ้งประกอบดว้ย
ส่วนส าคญัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

4.    เคร่ืองมือ 
5.    อุปกรณ์ 
6.    วสัดุในการตรวจซ่อม 
4.   ความรู้เก่ียวกบัการท างานของระบบการท าความเยน็เพื่อน ามาใชใ้นการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง และ

งานซ่อมแซม 
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5.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
         สอนคร้ังที ่ 16.   ช่ัวโมงที ่ 91 - 96  (ขอ้แนะน าในการใชง้านและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง 
  
 
                                                                                                                      
                                                                                                                      
 
 
 
         ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
          1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
                  1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายหนา้ท่ีการท างานของวงจรไฟฟ้า  รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ในวงจรไฟฟ้า (เอกสารฯ ท.) 
                  1.3    แนะน าเก่ียวกบัการน าเคร่ืองท าความเยน็ไปใชง้านลกัษณะต่าง ๆ  
              1.4    แนะน าเอกสารต่าง ๆ ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัขอ้แนะน าการใชง้านเคร่ืองท าความเยน็
รวมทั้งการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ 
          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
             2.1   แนะน าใบความรู้ท่ี  8.1 ซ่ึงกล่าวถึงขอ้แนะน าในการใชง้านของตูเ้ยน็ และการแกไ้ข
ขอ้ขดัขอ้งลกัษณะต่าง ๆ  ท่ีเกิดกบัตูเ้ยน็ (เอกสารฯ ป.) 
              2.2   บนัทึกคุณภาพของผลงานฯ หวัขอ้ 8.1  (เอกสารฯ ป. ) 
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   3.  ข้ันสรุป 
                  3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                   3.2   ครูสรุปผลการท างานและสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีการแสดงออกการการท างานเพื่อ
ส่วนรวม   สนใจใฝ่รู้การพฒันาความรู้ใหม่ ๆ  และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงาน  การอนุรักษ์
ธรรมชาติ   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 
                        4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  10.1    (เอกสารฯ ท.) 
                    4.2   ใบประเมินผลท่ี  10.1                 (เอกสารฯ ท.) 

             4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  8.1             (เอกสารฯ ป.) 
             4.4   ใบทดสอบความรู้ท่ี  8.1             (เอกสารฯ ป.)                   
             4.5   ใบประเมินผลท่ี  8.1                   (เอกสารฯ ป.)                   
             4.6   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         สอนคร้ังที ่ 17.   ช่ัวโมงที ่ 97 - 102 (งานบริการทัว่ไป  คร้ังท่ี  1. ) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง 
  
 
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                      
 
 
 
         ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
          1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                  1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
                  1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายความหมายต่างๆ  และค าจ ากดัความใน  P-h Diagram  
(เอกสารฯ ป.) 
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                  1.3   แนะน าเก่ียวกบัการออกกิจกรรมตรวจซ่อมระบบการท าความเยน็  รวมทั้งนกตวัอยา่ง
สาเหตุต่าง ๆ  ท่ีท าให้ระบบการท าความเยน็ท างานผดิปกติ 
                  1.4    แนะน าเอกสารต่าง ๆ  ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบังานบริการตรวจซ่อม 
          2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
             2.1   ทบทวนเก่ียวกบัการเตรียมเคร่ืองมือ,วสัดุและอุปกรณ์รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบติังาน
ต่าง ๆ  ,การหาสาเหตุในการท่ีระบบการท าความเยน็ท างานผดิปกติ 
              2.2   แนะน าใบงานท่ี  8.2.1  ตามหวัขอ้ต่างๆ  นกัเรียนออกปฏิบติังานบริการและตรวจซ่อม
ระบบการท าความเยน็ตามขั้นตอนในใบงาน (เอกสารฯ ป.) 
    3.  ข้ันสรุป 
                  3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                   3.2   ครูสรุปผลการท างานและสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีการแสดงออกการการท างานเพื่อ
ส่วนรวม   สนใจใฝ่รู้การพฒันาความรู้ใหม่ ๆ  และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงาน  การอนุรักษ์
ธรรมชาติ   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 
                       4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  11.1        (เอกสารฯ ท.) 
                   4.2   ใบประเมินผลท่ี  11.1                    (เอกสารฯ ท.) 

            4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  8.2.1              (เอกสารฯ ป.) 
            4.4   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         สอนคร้ังที ่ 18.   ช่ัวโมงที ่ 103 - 108 (งานบริการทัว่ไป  คร้ังท่ี  2.) 
         จัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบทดลอง 
  
 
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                      
 
 
 
         ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ ,วสัดุ,  
อุปกรณ์และครุภณัฑใ์หมี้ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม   มีการเขา้สอนตรงเวลา   ตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อมของตวันกัเรียนรวมทั้งเคร่ืองมือ  วสัดุ – อุปกรณ์   ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมมา บนัทึกเอกสารประจ าชั้นเรียนใหเ้รียบร้อย   จากนั้นจึงน าเขา้สู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
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          1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
                 1.1   ใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ จากงานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียนคร้ังท่ีผา่นมา
เล่าสู่กนัฟัง 
                 1.2   เขา้สู่ความรู้พื้นฐาน  อธิบายความหมายต่างๆ  และขั้นตอนการค านวณตาม P-h Diagram 
(เอกสารฯ ท.) 
                 1.3   แนะน าเก่ียวกบัการออกบริการตรวจซ่อมระบบการท าความเยน็   รวมทั้งยกตวัอยา่ง
สาเหตุต่าง ๆ  ท่ีท าให้ระบบการท าความเยน็ท างานผดิปกติ 
                 1.4    แนะน าเอกสารต่าง ๆ  ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบังานบริการตรวจซ่อม 
        2.  ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
            2.1   ทบทวนเก่ียวกบัการเตรียมเคร่ืองมือ,วสัดุและอุปกรณ์รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบติังาน
ต่าง ๆ  ,   การหาสามารถเหตุในการท่ีระบบการท าความเยน็ท างานผดิปกติ 
             2.2   แนะน าใบงานท่ี  8.2.2  ตามหวัขอ้ต่างๆ  นกัเรียนออกปฏิบติังานบริการและตรวจซ่อม
ระบบการท าความเยน็ตามขั้นตอนในใบงาน (เอกสารฯ ป. ) 
    3.  ข้ันสรุป 
                 3.1   สรุปผลการปฏิบติังาน (เอกสารฯ ป.) 
                  3.2   ครูสรุปผลการท างานและสนบัสนุนให้นกัเรียนมีการแสดงออกการการท างานเพื่อ
ส่วนรวม   สนใจใฝ่รู้การพฒันาความรู้ใหม่ ๆ  และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงาน  การอนุรักษ์
ธรรมชาติ   มีความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 
                       4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  11.2        (เอกสารฯ ท.) 
                  4.2   ใบประเมินผลท่ี  11.2                    (เอกสารฯ ท.) 

           4.3   ใบทดสอบความรู้ท่ี  8.2.2              (เอกสารฯ ป.) 
           4.4   ท าการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         การบูรณาการกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
          1.   ความมีเหตุผล 
                    -    ฝึกซอ้มตามขอ้แนะน าเบ้ืองตน้ในการใชง้านระบบการท าความเยน็ 
                    -    ฝึกซอ้มตามขอ้แนะน าเบ้ืองตน้ในการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในระบบการท าความเยน็ 
                    -    ฝึกงานบริการใหก้บัระบบการท าความเยน็ตามขั้นตอน 
          2.   ความพอประมาณ 
                    -   เตรียมเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
                    -   เตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  ไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 



 108 

          3.   การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 
                    -   นกัเรียนปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด  รอบคอบ  และปลอดภยั 
          4.   เง่ือนไขความรู้ 
                    -   หลกัการขอ้แนะน าในการใชง้านของระบบการท าความเยน็ 
                    -   หลกัการขอ้แนะน าในการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของระบบการท าความเยน็ 
          5.   เง่ือนไขคุณธรรม 
                   -    นกัเรียนแสดงออกถึงการการท างานเพื่อส่วนรวม   สนใจใฝ่รู้การพฒันาความรู้ใหม่ ๆ  
และการปรับตวัให้เขา้กบัเพื่อนร่วมงาน    

          การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา  3 D 
          1.   ด้านประชาธิปไตย 
                    -   มีการเปิดโอกาสนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น   และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
          2.   ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย 
                    -  นกัเรียนแสดงออกถึงการการท างานเพื่อส่วนรวม   สนใจใฝ่รู้การพฒันาความรู้ใหม่ ๆ  
และการปรับตวัให้เขา้กบัเพื่อนร่วมงาน    
          3.   ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด 
                   -   นกัเรียนใชเ้วลาวา่งในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6.   ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
          ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคทฤษฏี 
                    -   เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ฯ  ภาคปฏิบติั 
                    -   เอกสารอา้งอิง   ล าดบัท่ี  1, 2, 3  
          ส่ือโสตทัศน์  
                   -    ............................................. 
          หุ่นจ าลองหรือของจริง 
                    -   คู่มือการใชง้านต่าง ๆ  ท่ีแนบมาพร้อมเคร่ืองท าความเยน็ 
                    -   เคร่ืองท าความเยน็ชนิดต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 



 109 

7.   หลกัฐาน  
          หลกัฐานความรู้ 
                    -   ผลการสังเกต 
                    -   ผลการมอบหมายงาน 
                    -   ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ 
                    -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 
          หลกัฐานการปฏิบัติงาน 
                   -   ผลงาน / ช้ินงานของนกัเรียน 
                   -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 

8.   วดัและประเมินผล 
          8.1   เคร่ืองมือประเมิน 
                         -     ทดสอบใบทดสอบความรู้ท่ี  10.1, 11.1, 11.2             (เอกสารฯ ท.) 
                    -    ใบประเมินผลท่ี  10.1, 11.1, 11.2                        (เอกสารฯ ท.) 

             -    ใบทดสอบความรู้ท่ี  8.1, 8.2.1, 8.2.2                   (เอกสารฯ ป.) 
             -    ใบประเมินผลท่ี  8.1, 8.2.1, 8.2.2                          (เอกสารฯ ป.)                   

          8.2   วธีิการประเมิน 
                    -   ประเมินกจินิสัยการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วม   ความรับผิดชอบ   ความมีระเบียบวนิยั   
ความประพฤติ   การแต่งกาย   การปฏิบติัตามกฎต่าง ๆ  ของโรงงาน   การตรงต่อเวลา   การเตรียมพื้น
ฐานความรู้ในการปฏิบติังาน   และคุณธรรม  จริยธรรมพื้นฐานทัว่ไปตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี 
 10.1, 11.1, 11.2  (เอกสารฯ ท.)  และหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี 8.1, 8.2.1, 8.2.2  (เอกสารฯ ป.) 
                    -   ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน   โดยการสังเกตกระบวนการการเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์   
การใชว้สัดุอุปกรณ์   การใชเ้คร่ืองมือ  และการปฏิบติังานตามขั้นตอน  ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี      
8.1, 8.2.1, 8.2.2   (เอกสารฯ ป.) 
                    -   ประเมินผลงาน  โดยการสังเกตความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั   การน าไปใช ้  งานท่ี
มอบหมายหรือกิจกรรมหลงัเรียน   ประเมินความรู้โดยใชใ้บทดสอบความรู้ท่ี 10.1, 11.1, 11.2  
 (เอกสารฯ ท.)  ใบทดสอบความรู้ท่ี 8.1, 8.2.1, 8.2.2  (เอกสารฯ ป.)  ประเมินคุณภาพของงาน   การ
ปฏิบติังานหรือการทดสอบเพิ่มเติม   ตามหวัขอ้ของใบประเมินผลท่ี   10.1, 11.1, 11.2   (เอกสารฯ ท.)   
และใบประเมินผลท่ี  8.1, 8.2.1, 8.2.2  (เอกสารฯ ป.) 
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          8.3   เกณฑ์การประเมิน 
                    -   คะแนน   80 – 100     =   ดี 
                    -   คะแนน   70 – 79       =   ปานกลาง 
                    -   คะแนน   60 – 69       =   พอใช ้
                    -   คะแนน   50 – 59       =   ตอ้งปรับปรุง 

9.   กจิกรรมเสนอแนะ / งานทีม่อบหมาย 
         สอนคร้ังที ่ 16 
         ก่อนเรียน 
         เคร่ืองท าความเยน็ขนาดเล็กท่ีมีใชก้นัอยูใ่นทอ้งตลาดมีอยูด่ว้ยกนัหลายชนิด  เช่น ตูเ้ยน็, เคร่ืองท า
น ้าเยน็,ตูแ้ช่   ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีเคร่ืองท าความเยน็เหล่าน้ี  เกิดขดัขอ้งในการท างาน 
         ใหน้กัเรียนศึกษาและสังเกตถึงวธีิการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเหล่านั้น 
         ขณะเรียน 
         ใหน้กัเรียนศึกษาถึงขอ้แนะน าในการใชง้านของระบบการท าความเยน็ใหม่ท่ีใชง้านคร้ังแรก
รวมทั้งวธีิการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนกบัระบบการท าความเยน็  ตามแบบการจดัการเรียนรู้  
หน่วยท่ี  8 สอนคร้ังท่ี  15 
         หลงัเรียน 
         หลงัจากไดศึ้กษาถึงการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนกบัระบบการท าความเยน็  ในกรณีถา้ทีการ
ตรวจซ่อมเกิดข้ึน  ในส่วนของผูท่ี้จะไปท าการตรวจซ่อมจะตอ้งเตรียมความพร้อมอะไรบา้ง 
         ใหน้กัเรียนจดบนัทึก  แสดงขั้นตอนท่ีพร้อมจะปฏิบติังานดงักล่าว 

         กจิกรรมเสนอแนะ .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

         สอนคร้ังที ่ 17 
         ก่อนเรียน 
         ขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึนในระบบการท าความเยน็  มีสาเหตุทั้งในวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายา  ซ่ึง
ขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึนการแกไ้ขจะแตกต่างกนัไป 
         ใหน้กัเรียนลองศึกษาดูวา่  ขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึน  ถา้มีการแกไ้ข  เราควรเตรียมเคร่ืองมือ, วสัดุและ
อุปกรณ์อะไรบา้ง  รวมทั้งวธีิการท่ีจะแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งนั้น 
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         ขณะเรียน 
         ใหน้กัเรียนรับฟังการทบทวนถึงหวัขอ้ต่าง ๆ  ท่ีไดศึ้กษาเพื่อเตรียมการออกปฏิบติังานบริการและ
ตรวจซ่อม  เคร่ืองท าความเยน็นอกห้องปฏิบติัการ 
          นกัเรียนออกปฏิบติังานบริการและตรวจตามขั้นตอนในใบปฏิบติังาน  ตามแผนการจดัการเรียนรู้
หน่วยท่ี  8  สอนคร้ังท่ี  17 
         หลงัเรียน 
         ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการออกบริการและตรวจซ่อมเคร่ืองท าความเยน็มีหลายสาเหตุ  บางคร้ังไม่มี
กล่าวไวใ้นการเรียนในหอ้งปฏิบติัการ 
         ใหน้กัเรียนออกปฏิบติังานบ่อย ๆ  เพื่อเพิ่มทกัษะและประสบการณ์ในการบริการและตรวจซ่อม
เคร่ืองท าความเยน็ 

         กจิกรรมเสนอแนะ .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

         สอนคร้ังที ่ 18 
         ก่อนเรียน 
         ขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึนในระบบการท าความเยน็  มีสาเหตุทั้งในวงจรไฟฟ้าและวงจรน ้ายา  ซ่ึง
ขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึนการแกไ้ขจะแตกต่างกนัไป 
         ใหน้กัเรียนลองศึกษาดูวา่  ขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึน  ถา้มีการแกไ้ข  เราควรเตรียมเคร่ืองมือ, วสัดุและ
อุปกรณ์อะไรบา้ง  รวมทั้งวธีิการท่ีจะแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งนั้น 
         ขณะเรียน 
          ใหน้กัเรียนรับฟังการทบทวนถึงหวัขอ้ต่าง ๆ  ท่ีไดศึ้กษาเพื่อเตรียมการออกปฏิบติังานบริการและ
ตรวจซ่อม  เคร่ืองท าความเยน็นอกห้องปฏิบติัการ 
          นกัเรียนออกปฏิบติังานบริการและตรวจตามขั้นตอนในใบปฏิบติังาน  ตามแผนการจดัการ           
เรียนรู้    หน่วยท่ี  8  สอนคร้ังท่ี  ค 
         หลงัเรียน 
         ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการออกบริการและตรวจซ่อมเคร่ืองท าความเยน็มีหลายสาเหตุ  บางคร้ังไม่มี
กล่าวไวใ้นการเรียนในหอ้งปฏิบติัการ 
         ใหน้กัเรียนออกปฏิบติังานบ่อย ๆ  เพื่อเพิ่มทกัษะและประสบการณ์ในการบริการและตรวจซ่อม
เคร่ืองท าความเยน็ 
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         กจิกรรมเสนอแนะ .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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11.   บันทกึหลงัการสอน 
        ข้อสรุปหลงัการสอน 
         .....................................................................................................................................................         
............................................................................................................................................................... 
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.............................................................................................................................................................. 
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          ....................................................................................................................................... ............        
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