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แนวการสอน   (Course Syllabus) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ภาคเรียนที่ 1/2551 

 
1. ขอมูลทั่วไป    
รหัสวิชา   5572501      ชื่อวิชา  ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1 
        Refrigeration and Air-Conditioning Systems 1 
จํานวนหนวยกิต   3(2-2-3) 
ผูสอน     รองศาสตราจารยบุญชัด    เนติศักด์ิ 
วัน   เวลา   หองเรียน    พุธ ชั่วโมงที่ 1-4  หอง 1325 อาคาร 13 

 

2.   คําอธิบายรายวิชา 
 หลักการทําความเย็น วัฏจักรการทําความเย็น คุณสมบัติของสารทําความเย็น อุปกรณในระบบทํา
ความเย็น เครื่องมือท่ีใชในระบบเครื่องทําความเย็น อุปกรณควบคุมระบบไฟฟาของเครื่องทําความเย็น การ
ทํางานของ ระบบตูเย็น ถังน้ําเย็น ตูแชแข็ง ตูทําน้ําแข็ง การติดต้ัง บํารุงรักษา การตรวจซอม และการประจุ
น้ํายาสารทําความเย็น 

 
3.   ผลลัพธการเรียนรู 

1. นักศึกษาเกิดความรูและเขาใจทฤษฎีเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของกับการทําความเย็นและตระหนักใน
คุณคาความสําคัญของระบบทําความเย็น 
2. นักศึกษาเกิดความรูและความเขาใจหลักการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นและหองเย็น 
3. นักศึกษาเกิดความรูความเขาใจสวนประกอบ หนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนอุปกรณในระบบ
เครื่องทําความเย็น 
4. นักศึกษามีความสามารถและทักษะในการตรวจวิเคราะหการทํางานและตรวจซอมเครื่องทําความ
เย็น 
5. นักศึกษามีเจตคติท่ีดีตออาชีพการใหบริการระบบเคร่ืองทําความเย็น 

 

4.   เน้ือหา  -  กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือการสอน 
 

สัปดาหที่ เน้ือหา/ประสบการณ วิธีสอน / กิจกรรม สื่อการสอน 
1 • ความปลอดภัยในการศึกษาและปฏิบัติ

วิชาเครื่องทําความเย็น 

• หลักการและทฤษฎีการทําความเย็น 

• วัฏจักรของระบบทําความเย็น 
 

บรรยาย 
สาธิต 

แผนโปรงใส 
เอกสาร 
ถังสารทําความเย็น 
ชุดสาธิตระบบการทําความเย็น 
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2 • สารทําความเย็น 

• การทํางานของวงจรน้ํายาทําความเย็น 

• อุปกรณในระบบน้ํายาทําความเย็น 
   คอมเพรสเซอร 
   คอนเดนเซอร 
   อีแวปโปเรเตอร 
   ฟลเตอรดรายเออร 

        เอกซแพนชันวาลวและทอแคพิลลารี 
 

บรรยาย 
สาธิต 
นักศึกษาปฏิบัติ 
ทดลอง โดยนักศึกษา
เปนศูนยกลาง 

แผนโปรงใส 
ชุดสาธิต    ตูเย็น   เครื่องทํา
ความเย็น 
อุปกรณระบบน้ํายาเคร่ืองทํา
ความเย็น 

คอมเพรสเซอร 
คอนเดนเซอร 
อีแวปโปเรเตอร 
ฟลเตอรดรายเออร 

      เอกซแพนชันวาลวและทอ
แคพิลลารี 

3-4 • วงจรระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาใน
ระบบเคร่ืองทําความเย็น 

        มอเตอรและการสตารต 
        รีเลยสตารต 
        คาพาซิเตอร 
        ตัวปองกันโอเวอรโหลด 
        สวิตชควบคุมอุณหภูมิ 
        สวิตชแรงดัน 
        ไทเมอรสวิตช 
        โซลีนอยด 

บรรยาย 
สาธิต 
นักศึกษาปฏิบัติ 
ทดลอง โดยนักศึกษา
เปนศูนยกลาง 

แผนโปรงใส 
อุปกรณไฟฟาของระบบเครื่อง
ทําความเย็น 
       มอเตอร 
        รีเลยสตารต 
        คาพาซิเตอร 
        ตัวปองกันโอเวอรโหลด 
        สวิตชควบคุมอุณหภูมิ 
        สวิตชแรงดัน 
        ไทเมอรสวิตช 
        โซลีนอยด 

5 ตูเย็น 
(สวนประกอบ อุปกรณ สารทําความเย็น 
ระบบไฟฟา) 

บรรยาย 
สาธิต 
 

ชิ้นสวนอุปกรณ สวนประกอบ  
เครื่องทําน้ําเย็น 
 

6 เครื่องทําน้ําเย็น 
(สวนประกอบ อุปกรณ สารทําความเย็น 
ระบบไฟฟา) 

บรรยาย 
สาธิต 
นักศึกษาปฏิบัติ 
ทดลอง โดยนักศึกษา
เปนศูนยกลาง 

ชิ้นสวนอุปกรณ สวนประกอบ  
เครื่องทําน้ําเย็น 
 

7 ตูแชแข็ง ตูทําน้ําแข็ง 
(สวนประกอบ อุปกรณ สารทําความเย็น 
ระบบไฟฟา) 

บรรยาย 
สาธิต 
นักศึกษาปฏิบัติ 
ทดลอง โดยนักศึกษา
เปนศูนยกลาง 

ชิ้นสวนอุปกรณ ไฟฟา 
ระบบตูแชแข็ง ตูทําน้ําแข็ง 

8 การติดต้ัง การประจุน้ํายาเขาระบบตูเย็น สาธิตกอนการปฏิบัติ 
นักศึกษาปฏิบัติ 

ใบงาน   
เครื่องมือตามใบงาน 

9 การตรวจระบบไฟฟา และบริการตูเย็น สาธิตกอนการปฏิบัติ 
นักศึกษาปฏิบัติ 
ทดลอง โดยนักศึกษา
เปนศูนยกลาง 

ใบงาน 
เครื่องมือตามใบงาน 
ชุดทดลองเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน 
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10 บํารุงรักษา  การตรวจซอม การบริการ
เครื่องทําความเย็น 

สาธิตกอนการปฏิบัติ 
นักศึกษาปฏิบัติ 
ทดลอง โดยนักศึกษา
เปนศูนยกลาง 

ใบงาน   
เครื่องมือตามใบงาน 
ถังสารทําความเย็น 

11 บํารุงรักษา  การตรวจซอม การบริการ
เครื่องทําความเย็น 

สาธิตกอนการปฏิบัติ 
นักศึกษาปฏิบัติ 
ทดลอง โดยนักศึกษา
เปนศูนยกลาง 

ใบงาน 
เครื่องมือตามใบงาน 
ชุดทดลองระบบไฟฟา
เครื่องปรับอากาศ 

12 บํารุงรักษา  การตรวจซอม การบริการ
เครื่องทําความเย็น 

นักศึกษาปฏิบัติ 
ทดลอง โดยนักศึกษา
เปนศูนยกลาง 

ใบงาน  เครื่องมือตามใบงาน 
น้ํายาทําความเย็น  
ตูทําน้ําเย็น 

13 บํารุงรักษา  การตรวจซอม การบริการ
เครื่องทําความเย็น 

นักศึกษาปฏิบัติ 
ทดลอง โดยนักศึกษา
เปนศูนยกลาง 

ใบงาน  เครื่องมือตามใบงาน 
น้ํายาทําความเย็น  
ตูเย็น 

14 บํารุงรักษา  การตรวจซอม การบริการ
เครื่องทําความเย็น 

นักศึกษาออก
ปฏิบัติงานนอกสถานที่  
โดยนักศึกษาเปน
ศูนยกลาง 

ใบงาน 
เครื่องมือตามงานที่รับมอบ 
 

15 บํารุงรักษา  การตรวจซอม การบริการ
เครื่องทําความเย็น 

นักศึกษาออก
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
โดยนักศึกษาเปน
ศูนยกลาง 

ใบงาน 
เครื่องมือตามงานที่รับมอบ 
 

16 สอบปลายภาค   
 

5.  การวัดผลและประเมนิผล 
5.1  การวัดผล 

คะแนนระหวางภาคเรียน    80% 
 -  แบบฝกหัด  การมอบหมายงาน  (30%) 
 -  ฝกปฏิบัติ (40%) 
 -  ความเหมาะกับคุณลักษณะวิชาชีพ (10%) 
คะแนนสอบปลายภาคเรียน    20% 

 

5.2 เกณฑการประเมิน 
คะแนนระหวาง  85 – 100 ไดระดับ   A         คะแนนระหวาง  80 – 84  ไดระดับ   B+ 
คะแนนระหวาง  75 – 79   ไดระดับ   B         คะแนนระหวาง  70 – 74  ไดระดับ   C+ 
คะแนนระหวาง  65 – 69   ไดระดับ   C         คะแนนระหวาง  60 – 64  ไดระดับ   D+ 
คะแนนระหวาง  55 – 59   ไดระดับ   D         คะแนนระหวาง    0 – 54  ไดระดับ   E 
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6. สื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

6.1 ตําราหลัก 

สมศักด์ิ  สุโมตยกุล. (2539). เคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด
ยูเคชั่น. 

บุญชัด   เนติศักด์ิ. (2549). ใบงานวิชาระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 1.   
ลําปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง,  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. 

 
6.2 เอกสารประกอบ 
ชูชัย  ต.ศิริวัฒนา. (2547). การทําความเย็นและการปรับอากาศ. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริม

เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน). 
วิทยา ยงเจริญ และธนู วิบูลยานนท. (2542). พื้นฐานการทําความเย็นและการปรับอากาศ

(ภาคทฤษฎี). กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน). 
Robert Chatenever. (2000). Understanding Electricity and Wiring Diagrams for HVAC/R. 

NJ. : Prentice-Hall. 
Henry Puzio & Jim Johnson. (2001). Practical Heating, Ventilation, Air Conditioning, and 

Refrigeration. NY. : Delmar Publishers. 
 
6.3 แหลงคนควาเพิ่มเติม 

http://netisak.lpru.ac.th 
http://www.google.co.th  (คนหาดวยคําท่ีตองการ) 
http://www.toshiba.co.jp http://www.inventors.about.com     http://www.tecumseh.com 
http://www.sanyo.co.jp http://www.history-magazine.com/refrig.html    http://www.history.com  
       

http://netisak.lpru.ac.th/
http://www.google.co.th/
http://www.toshiba.co.jp/
http://www.inventors.about.com/
http://www.tecumseh.com/
http://www.sanyo.co.jp/
http://www.history-magazine.com/refrig.html
http://www.history.com/
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