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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะ/วิทยาลัย       :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     

หมวดที ่ 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

330208401 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
Refrigeration and Air Conditioning  

2. จ านวนหนวยกิต 

 3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  นอกเวลา 6 ชั่วโมง 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเครื่องกล  
หมวดวิชาชีพเลือก 

4. อาจารย์ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูสอน 

 อาจารย์นายนพฤทธิ์  พรหมลัง   
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2   
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  ชั้นปีที่เรียน 1  

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 
 330208401 เธอร์โมไดนามิกส ์2 
   Thermodynamics 2 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 

สาขาวิชาช่างยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ไม่มี 
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หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจหลักการเบื้องต้นการท าความเย็นและวัฏจกัรทางอุณหภูมิศาสตร์  
2. เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจอุปกรณ์และระบบท าความเย็นและระบบปรับอากาศต่าง ๆ  
3. เพื่อให้นกัศึกษาค านวณภาระความเย็นและภาระของการการปรับอากาศรวมถึงระบบการ

ถ่ายเทอากาศและระบบการกระจายลมเย็น 
4. เพื่อให้นกัศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจเลอืกอุปกรณอ์อกแบบ บ ารุงรักษา และอนุรกัษ์

พลังงานในระบบท าความเย็นและปรับอากาศต่าง ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์และความถูกตอ้ง พร้อมทั้งสามารถ
น าไปใชก้ับงานได้จริง 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ด้านระบบท าความเย็นและปรับอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบท าความเยน็และระบบปรับอากาศในปัจจบุันและใน
อนาคต หรืองานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางวชิาการในด้าน
ต่างๆ ที่สอดคล้องกบัเนื้อหาวชิา ได้อยา่งเหมาะสมและทันตามยุคสมัย 
 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบือ้งตน้ของการท าความเย็น วัฎจักรทางอุณหพลศาสตร์ของการท าความ
เย็น ระบบท าความเย็นระบบตา่ง ๆ คอมเพรสเซอร์ อีแวปโปเรเตอร์ คอนเดนเซอร์ ระบบควบคุมการ
ท างาน สารท าความเย็นและทอ่ การหาภาระของการท าความเย็น ระบบปรับอากาศแบบตา่ง ๆ การหา
ภาระของการปรับอากาศ ความชื้นในอากาศ การถ่ายเทอากาศและการกระจายลมและการออกแบบท่อ
ลม 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 
3(3-0-6) 45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา  
(3 ชั่วโมง x 15 
สัปดาห์ =45) 

0 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
(6 ชั่วโมง x 15 
สัปดาห์ =90) 

- 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

1. อาจารย์ประจ ารายวชิาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในชั่วโมงว่างของการเรียน 
2. อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 
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หมวดที ่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
1.[] มีวินัย ตรงตอ่เวลา 
รับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

1. ให้ความส าคัญในวินัย การตรง
ต่อเวลา การส่งงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 

1. การขานชื่อ การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
ตรงเวลา 

2.[] เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบงัคับต่างๆขององค์กรและ
สังคม 

2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับขององค์กรและสงัคม 

2. สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง 

3. มีคุณธรรมของความเป็นผู้น า 
และผู้ตาม เคารพสิทธิและฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

- - 

4. ตระหนกัในคุณค่าของระบบ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

- - 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

- - 

 
2.  ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 2.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
1.[] มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฏี ท   ่
ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

1. ใช้การสอนหลายรูปแบบโดย
เน้นหลักทฤษฎี เพ่ือให้เกิด
ความรู้ 

1. ประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี 

2.[] สามารถติดตาม
ความก้าวหนา้ในทางวิชาการ 

2. มอบหมายให้ท ารายงานและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

2. ให้คะแนนจากรายงานที่
มอบหมาย 

3.[] สามารถบูรณาการความรู้ที่
ศึกษากบัความรู้ในศาสตรอ์ื่น 

3. จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 

3. ประเมินจากแบบทดสอบ
ย่อยจากสถานการณ์จริง 

 
3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 3.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
1.[] มีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอย่างมีระบบ  

1. ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา 

1. ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 

2.[] สามารถรวบรวมศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็น

2. มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ 

2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย 
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ปัญหาของศาสตร์นั้นๆ  
3.[ ] สามารถวิเคราะห์ 
ประยุกต์ความรู้ไปใชก้ับบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

3. จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง จาก
แบบจ าลองการไหล 

3. สังเกตพฤติกรรม ระหว่าง
การศึกษาแบบจ าลองการไหล 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
1. สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและสงัคม 

- - 

2.[] มีความรับผิดชอบในการ
ท างานตามที่มอบหมายทัง้งาน
บุคคล และงานกลุ่ม  

2. ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า  การ
เป็นสมาชิกกลุ่ม การเป็น
ผู้รายงาน 

2. ประเมินจากรายงานหน้าชั้น
เรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 

3.[ ] สามารถปรับตัวและ
ท างานร่วมกับผูอ้ื่นในฐานะผู้น า
และผู้ตามได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

3. ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า  การ
เป็นสมาชิกกลุ่ม การเป็น
ผู้รายงาน 

3. สังเกตพฤติกรรม การระดม
สมอง 

4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถ
วางตัวได้อยา่งเหมาะสมกับทกุๆ 
สถานการณ ์

- - 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 5.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
1. สามารถสือ่สารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  

- - 

2.[] มีทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการแก้ปญัหา 

2. มอบหมายงานบนฐานข้อมูล
และข้อมูลเชิงตัวเลข 

2. ประเมินจากผลงาน 
 

3.[] สามารถสืบค้นข้อมูลและ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ 

3. มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
และให้นักศึกษาน าเสนอหน้า
ชั้น 

3. ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอหน้าชั้น 
 
 

4.[ ] สามารถประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 

4. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบ
เรียงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
ด้านความมีเหตุผลและมีการ
บันทึก 
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หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 
บรรยาย 

กิจกรรมการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
ผู้สอน 

1 -Introduction  
-หลักการเบื้องต้นการท าความเย็น
และการปรับอากาศ 3 

- Power point  
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 

 

2 -วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ของการ
ท าความเย็น 

3 

- Power point  
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- มอบหมายงานและ
ประเมินผล 

 

3 -วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ของการ
ท าความเย็น 
 

3 

- Power point  
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- มอบหมายงานและ
ประเมินผล 

 

4 -วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ของการ
ท าความเย็น 
-ระบบท าความเย็นและปรับอากาศ 
 

3 

- Power point  
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ทดสอบย่อย 

 

5 -คอมเพรสเซอร์ 
-อีแวปโปรเรเตอร์ 
-คอนเดนเซอร์ 
 

3 

- Power point  
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 
 

 

6 -สารท าความเย็น 

3 

- Power point  
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- มอบหมายงานและ
ประเมินผล 
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7 -สารท าความเย็น 

3 

- Power point  
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- มอบหมายงานและ
ประเมินผล 

 

8 สอบกลางภาค    
9 -ท่อในระบบท าความเย็นและปรับ

อากาศ 
-ระบบควบคุมการท างานระบบท า
ความเย็นและปรับอากาศ 

3 

- Power point  
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 

 

10 -ระบบควบคุมการท างานระบบท า
ความเย็นและปรับอากาศ 

3 

- Power point  
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- มอบหมายงานและ
ประเมินผล 

 

11 -การหาภาระของระบบการท าความ
เย็น 

3 

- Power point  
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 

 

12 -การหาภาระของระบบปรับอากาศ 

3 

- Power point  
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 

 

13 -ความชื่นในอากาศและการประยุกต์
แผนภูมไิซโครเมตรี 

3 

- Power point  
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 

 

14 -การประยุกต์แผนภูมไิซโครเมตรี 
 

3 

- Power point  
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ทดสอบย่อย 

 

15 -การถ่ายเทอากาศและการกระจาย
ลมเย็น 

3 
- Power point  
- เอกสารประกอบการ
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-การออกแบบท่อลม บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- มอบหมายงานและ
ประเมินผล 

16 การออกแบบท่อลม 

3 

- Power point  
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- น าเสนอหน้าชั้นและ
ประเมินผล 

 

17 สอบปลายภาค    
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   
กิจกรรม

ที ่
การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วน

การ
ประเมิน 

1 คุณธรรม 
จริยธรรม 

1.[] มีวินัย ตรงตอ่เวลา 
รับผิดชอบตอ่ตนเองและ
สังคม 
2.[] เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆของ
องค์กรและสงัคม 
3. มีคุณธรรมของความเป็น
ผู้น า และผู้ตาม เคารพสิทธิ
และฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
4. ตระหนกัในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริต 
5. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวชิาชีพ 

1. การขานชื่อ 
การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียน
และการส่งงาน
ตรงเวลา 
2. สังเกต
พฤติกรรมของ
นักศึกษาในการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

2 ความรู้ 1.[] มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฏี ท   ่ส าคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา 
2.[] สามารถติดตาม

1. ประเมินงานที่
มอบหมาย 
2. การทดสอบ
ย่อย 
3. สอบกลางภาค 
4. สอบปลายภาค 

2,3,6,10, 
 

4,14 
 
8 
17 

60 
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ความก้าวหนา้ในทาง
วิชาการ 
3.[] สามารถบูรณาการ
ความรู้ที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น 

 

3 ทักษะทางปัญญา 1.[] มีทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณอย่างมี
ระบบ 
2.[] สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาของศาสตร์
นั้นๆ 
3.[ ] สามารถวิเคราะห์ 
ประยุกต์ความรู้ไปใชก้ับ
บุคคล องค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ประเมินงานที่
มอบหมาย 
2. สังเกต
พฤติกรรม 
ระหว่างการศึกษา
แบบจ าลองการ
ไหล 

2,3,6,10, 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

15 

4 ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและสังคม 
2.[] มีความรับผิดชอบใน
การท างานตามที่มอบหมาย
ทั้งงานบุคคล และงานกลุ่ม  
3.[ ] สามารถปรับตัวและ
ท างานร่วมกับผูอ้ื่นในฐานะ
ผู้น าและผู้ตามได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
4. มีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถวางตัวได้อยา่ง
เหมาะสมกับทุกๆ 
สถานการณ ์

1.       - 
2. ประเมินจาก
รายงานหน้าชั้น
เรียนโดยอาจารย์
และนกัศึกษา 
3. สังเกต
พฤติกรรม การ
ระดมสมอง 

- 
16 

 
 
 
ตลอดภาค
การศึกษา 

- 
5 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สามารถสือ่สารกับกลุ่ม
คนที่หลากหลาย ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
2.[] มีทักษะการคิด
วิเคราะห์เชงิตัวเลขเพือ่ใช้
ในการแก้ปัญหา 

1.       - 
2. ประเมินจาก
ผลงาน 
3. ประเมินจาก
ผลงานและการ
น าเสนอหน้าชั้น 
4. สังเกต

- 
7, 15 

 
 

16 
 
 

- 
10 
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3.[] สามารถสืบค้นข้อมูล
และค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมได้ 
4.[ ] สามารถประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

พฤติกรรม
นักศึกษาด้าน
ความมีเหตุผล
และมีการบันทึก 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
1. Lang. V Paul. : Basics of air conditioning, 3th ed., Van Nostrand Reinhold 

Company, New York, 1979  
2. ชูชัย  ต.สิริวัฒนา  การท าความเย็นและการปรับอากาศ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่, 2548 
3. อัคครัตน์  พลกูระจ่าง  การท าความเย็นและการปรับอากาศ กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ

,2547 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

1. อัครเดช สนิธุภัค, การปรับอากาศ,สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 
2547 

2. ชัยสวัสดิ ์ เทียนวิบลูย์,การท าความเย็นและปรับอากาศ,นนทบุรี : ก.วิวรรธน์,2523 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

E-lerning  
 

หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - การประเมินแบบออนไลน์ 
 - การสนทนากลุ่มระหวา่งผู้สอนและผู้เรียน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - ผลการสอบของนักศกึษา 
 - จากการประเมินของนกัศึกษา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 - ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา 
 - ปรับปรุงตามรายละเอียดตาม มคอ 5 
 - ปรับปรุงตามผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 - การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและงานที่มอบหมาย      
 - ทวนสอบโดยคณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้งและเป็นไปตามระบบประกันคณุภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา 
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - ปรับปรุงรายวิชาตามการปรบัปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี 
 

ลงชื่อ ………………………………………...อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
(นายนพฤทธิ์  พรหมลัง) 

 
ลงชื่อ………………………………………...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(นายภานุวัฒน์  นาคพงษ์) 
 


