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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

คํานํา 

เอกสารหลักสูตรและโมดูลการฝก สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 0920164170201 นี้ ไดพัฒนาข้ึนภายใตโครงการพัฒนาระบบฝกและชุดการฝกตามความสามารถ 

เพ่ือการพัฒนาฝมือแรงงาน (Competency Based Workforce Skill Training System) พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือนําไปใชเปนระบบการฝกอบรมตามความสามารถ สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 

เพ่ือใหตอบสนองความตองการของกําลังแรงงานและตลาดแรงงานไดอยางเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และเพ่ือรองรับ 

ระบบการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและระบบการรับรองความรูความสามารถในอนาคต อีกท้ังเพ่ือสงมอบ  

ระบบการฝกอบรมนี้ใหแกกําลังแรงงานกลุมเปาหมายตางๆ ใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน ท้ังในแงของขอบเขตของการใหบริการ

และจํานวนผูรับบริการ 

ระบบการฝกอบรมตามความสามารถเปนระบบการฝกอบรมท่ีสงเสริมใหผูรับการฝกอบรมสามารถฝกฝนเรียนรู 

ไดตามพ้ืนฐานความสามารถของตนในเวลาท่ีมีความสะดวก โดยเนนในเรื่องของการสงมอบการฝกอบรมท่ีหลากหลาย 

ไปใหแก ผูรับการฝกอบรม และตองการใหผูรับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การฝกปฏิบัติจะดําเนินการในรูปแบบ 

Learning by Doing และเนนผลลัพธการฝกอบรมในการที่ทําใหผูรับการฝกอบรมมีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ตามท่ีตลาดแรงงานตองการ โดยยึดความสามารถของผูรับการฝกเปนหลัก การฝกอบรมในระบบดังกลาว จึงเปนรูปแบบ 

การฝกอบรมท่ีสามารถรองรับการพัฒนารายบุคคลไดเปนอยางดี นอกจากนี้ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรการฝกตามความสามารถ 

(Competency Based Curriculum : CBC) ซ่ึงไดจากการวิเคราะหงานอาชีพ (Job Analysis) ในแตละสาขาอาชีพ 

จะถูกกําหนดเปนรายการความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ท่ีผูรับการฝกอบรมจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 

และสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบกิจการและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงผูรับการฝกจะตองเรียนรูและฝกฝน

จนกวาจะสามารถปฏิบัติเองได ตามมาตรฐานท่ีกําหนดในแตละรายการความสามารถ ท้ังนี้ การสงมอบการฝก 

สามารถดําเนินการไดท้ังรูปแบบการเรียนรูผานสื่อสิ่งพิมพ (Paper Based) และผานสื่อคอมพิวเตอร (Computer Based) 

โดยผูรับการฝกสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (Self-Learning) ท่ีบานหรือท่ีทํางาน และเขารับการฝกภาคปฏิบัติ  

ตามความพรอม ตามความสะดวกของตน หรือตามแผนการฝก หรือตามตารางการนัดหมาย การฝกหรือทดสอบประเมินผล

ความรูความสามารถกับหนวยฝก โดยมีครูฝกหรือผูสอนคอยใหคําปรึกษา แนะนําและจัดเตรียมการฝกภาคปฏิบัติ  

รวมถึงจัดเตรียมและดําเนินการทดสอบ ประเมินผลในลักษณะตางๆ อันจะทําใหสามารถเพ่ิมจํานวนผูรับการฝกไดมากยิ่งข้ึน 

ชวยประหยัดเวลาในการเดินทาง และประหยัดงบประมาณคาใชจายในการพัฒนาฝมือแรงงานใหแกกําลังแรงงาน 

ในระยะยาว จึง ถือเปนรูปแบบการฝก ท่ี มีความสํา คัญตอการพัฒนาฝ มือแรงงาน  ท้ั งในปจจุบันและอนาคต  

ซ่ึงหากมีการนําระบบการฝกอบรมตามความสามารถมาใชในการพัฒนาฝมือแรงงาน จะชวยทําใหประชาชน ผูใชแรงงาน 

ผูวางงาน นักเรียน นักศึกษา และ ผูประกอบอาชีพอิสระ สามารถเขาถึงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองไดอยางสะดวก 

และไดรับประโยชนอยางท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 

 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
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สารบัญ 

เรื่อง                  หนา 

 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

มาตรฐานความสามารถ 1 

สวนท่ี 1 โครงสรางหลักสูตร 5 

สวนท่ี 2 โมดูลการฝก และสวนท่ี 3 หัวขอวิชา  

 โมดูลการฝกท่ี 1 09217201 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาและความปลอดภัย 15 

  ในการปฏิบัติงานชางเครื่องทําความเย็นและชางเครื่องปรับอากาศ 

 โมดูลการฝกท่ี 2 09217202 หนวยวัดของระบบตาง ๆ ท่ีใชในงานเครื่องทําความเย็น 23 

  การอานแบบเครื่องกล และทางไฟฟาเบ้ืองตน แบบวงจรไฟฟา 

  ท่ีเกี่ยวกับงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 

 โมดูลการฝกท่ี 3 09217203 ทฤษฎีไฟฟา 29 

 โมดูลการฝกท่ี 4 09217204 การใช บํารุงเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา 35 

  งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ 

 โมดลูการฝกท่ี 5 09217205 การตอสายไฟฟา 41 

 โมดูลการฝกท่ี 6 09217301 งานทอและการเช่ือม 47 

 โมดูลการฝกท่ี 7    09217302 หลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น 58 

 โมดูลการฝกท่ี 8 09217303 สวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด 63 

 โมดูลการฝกท่ี 9 09217304 วงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ 69 

 โมดูลการฝกท่ี 10 09217305 การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ 76 

คณะผูจัดทํา   93 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

มาตรฐานความสามารถ 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาชางเครือ่งปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 

หนวยความสามารถ  ความสามารถยอย (งานยอย) 

1. บอกความปลอดภัยใน 

การปฏิบัติงานทางดาน 

ชางเครื่องทําความเย็นและ 

ชางเครื่องปรับอากาศ 

 

1. บอกหลัก กฎเกณฑ และขอกําหนดของความปลอดภัย 

2. บอกสัญลักษณความปลอดภัย 

3. บอกชนิดของเครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคล เพ่ือให 

เกิดความปลอดภัย 

4. อธิบายการปองกันอันตรายจากไฟฟา 

5. อธิบายการปองกันอันตรายจากสารทําความเย็น ถังความดัน และ

ระมัดระวังในการเคลื่อนยายวัตถุท่ีมีน้ําหนัก 

6. อธิบายการปองกันอันตรายจากการทํางานบนท่ีสูง 

7. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผู ท่ีถูกไฟฟาดูด และ

ไดรับอุบัติเหตุ 

2. บอกหนวยวัดของระบบตาง ๆ  

ท่ีใชงานในเครื่องทําความเย็น 

อานแบบเครื่องกล และ 

แบบทางไฟฟาเบื้องตน รวมท้ัง 

แบบวงจรไฟฟาท่ีเก่ียวกับ 

งานเครื่องทําความเย็น และ

เครื่องปรับอากาศ 

1. บอกหนวยวัดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบปรับอากาศ 

2. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา ระบบปรับอากาศ 

และนําไปใช 

3. อธิบายการอานและเขียนวงจรควบคุมมอเตอร และนําไปใช 

4. อธิบายการตอวงจรควบคุมมอเตอร และนําไปใช 

5. อธิบายการอานและเขียนไดอะแกรมตาง ๆ ท่ีใชในงาน 

เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และนําไปใช 

6. อธิบายการตอไดอะแกรมตาง ๆ ท่ีใชในงานเครื่องทําความเย็น 

และเครื่องปรับอากาศ และนําไปใช 

3. อธิบายทฤษฎีไฟฟา 1. อธิบายชนิดของระบบไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ 

2. อธิบายเก่ียวกับฉนวนไฟฟา ตัวนําไฟฟา ความตานทาน และ 

อินดักเตอร 

3. อธิบายสัญลักษณของหนวยวัดทางไฟฟา 

4. คํานวณไฟฟาเบื้องตนเก่ียวกับกฎของโอหม  กําลัง พลังงานไฟฟา 

และวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาชางเครือ่งปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 

หนวยความสามารถ  ความสามารถยอย (งานยอย) 

5. บอกระบบไฟฟาแบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต ระบบไฟฟา 

แบบ 3 เฟส 3 สาย แบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต 

4. ใช บํารุงรักษา และทดสอบ 

งานไฟฟา เครื่องทําความเย็น 

และเครื่องปรับอากาศ 

1. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดงานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และ

เครื่องปรับอากาศ 

2. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา  

งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ 

3. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือสวนบุคคล 

4. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือสวนบุคคล 

5. ตอสายไฟฟา 1. บอกข้ันตอนการตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียว 

2. ตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียว 

3. บอกวิธีการตอสายไฟฟาดวยอุปกรณ 

4. ใชอุปกรณในการตอสายไฟ 

5. บอกข้ันตอนการเขาข้ัวสายดวยหางปลา และย้ําหางปลา 

6. เขาข้ัวสายดวยหางปลา และย้ําหางปลา 

7. บอกข้ันตอนการใชวายนัทตอสาย 

8. ใชวายนัทตอสาย 

9. บอกข้ันตอนการใชหลอดตอสายไฟ 

10. ใชหลอดตอสายไฟ 

11. บอกข้ันตอนการบัดกรี และการพันฉนวน 

12. บัดกรี และพันฉนวน 

13. บอกข้ันตอนการตรวจสอบ และการกําหนดข้ัวคอมเพรสเซอร 

14. ตรวจสอบ และกําหนดข้ัวคอมเพรสเซอร 

6. ปฏิบัตงิานทอและการเชื่อม 1. บอกชนิดของทอท่ีใชในเครื่องทําความเย็น 

2. ตัดทอ ปรับแตงปลายทอ ขยายทอ บานทอ และดัดทอ  

3. บอกชนิดของลวดเชื่อมแกส และการเลือกใชงาน 

4. บอกชนิดของหัวเชื่อมแกส 

5. เลือกใชงานหัวเชื่อมแกส 

6. บอกข้ันตอนการเชื่อมแกส การปรับแตงแรงดันแกสอะเซทิลีน  

แกส LPG แกสออกซิเจน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
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หนวยความสามารถ  ความสามารถยอย (งานยอย) 

7. เชื่อมแกส ปรับแตงแรงดันแกสอะเซทิลีน แกส LPG และ 

แกสออกซิเจน 

8. บอกข้ันตอนการเชื่อมทอทองแดงผานทอไนโตรเจน 

9. เชื่อมทอทองแดงผานแกสไนโตรเจน 

7. อธิบายหลักการทําความเย็นและ 

สารทําความเย็น 

1. อธิบายหลักการทําความเย็นและสภาวะปรับอากาศ 

2. อธิบายวัฏจักรระบบการทําความเย็นและระบบปรับอากาศ 

3. อธิบายความหมายของหนวยวัดในระบบการทําความเย็น 

4. อธิบายคุณสมบัติของสารทําความเย็น การแบงประเภท 

สารทําความเย็น การเลือกใชสารทําความเย็น และถังบรรจุ 

สารทําความเย็น 

8. อธิบายสวนประกอบ 

ระบบทําความเยน็แบบอัด 

1. อธิบายโครงสราง ชนิด หนาท่ีและหลักการทํางานของมอเตอร

คอมเพรสเซอร 

2. อธิบายหลักการทํางานของคอนเดนเซอร อีวาพอเรเตอร ลิ้นลด

แรงดัน หรืออุปกรณควบคุมการไหล  

3. อธิบายหลักการทํางานของถังพักสารทําความเย็น อุปกรณกรองและ

แยกความชื้น 

4. อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณแยกน้ํามันหลอลื่น  

อุปกรณแยกน้ํายาเหลว อุปกรณเก็บเสียง อุปกรณแลกเปลี่ยน 

ความรอน และอุปกรณกรองดานความดันต่ํา 

9. ตรวจสอบวงจรไฟฟา 

ในเครื่องปรับอากาศ 

1. อธิบายหลักการทํางานของวงจร และอุปกรณไฟฟาใน

เครื่องปรับอากาศ 

2. อธิบายข้ันตอนการตรวจสอบอุปกรณวัดวงจรไฟฟา และ 

อุปกรณปองกันของเครื่องปรับอากาศ 

3. ตรวจสอบอุปกรณวัดวงจรไฟฟา และอุปกรณปองกัน 

ของเครื่องปรับอากาศ 

4. อธิบายข้ันตอนการตรวจสอบการลัดวงจร และการรั่วลงดิน 

10. ติดตั้งและทดสอบ

เครื่องปรับอากาศ 

1. อธิบายข้ันตอนการเลือกสถานท่ีติดตั้ง และขอควรระวังในการติดตั้ง 

2. อธิบายข้ันตอนการเดินทอสารทําความเย็นและทอน้ําท้ิง 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาชางเครือ่งปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 

หนวยความสามารถ  ความสามารถยอย (งานยอย) 

3. อธิบายวิธีการเลือกใชขนาดของสายไฟฟา การปฏิบัติตามกฎ

ขอบังคับในการเดินสายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟา 

สวนภูมิภาค การเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซ 

ตัดตอนอัตโนมัติไดอยางเหมาะสม 

4. อธิบายวิธีการเลือกขนาดสายไฟฟาท่ีเหมาะสม สายดิน และ 

การตอวงจรไฟฟา 

5. อธิบายวิธีการเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซตัดตอน

อัตโนมัติท่ีเหมาะสม 

6. ติดตั้งและเดินสายไฟแบบเดินลอยหรือรอยทอ 

7. อธิบายข้ันตอนการทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 

8. ทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 

9. อธิบายข้ันตอนการแกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศเบื้องตน 

10. แกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศเบื้องตน 

11. อธิบายข้ันตอนการหุมฉนวนทอเย็น บุฉนวนของทอสงลมเย็น 

ตลอดจนการปองกันไมใหความชื้นกลั่นตัวเปนหยด การอุดรอยตอ

ตามผนังและตามท่ีแขวนหรือยึดทอ 

12. หุมฉนวนทอเย็น บุฉนวนของทอสงลมเย็น ตลอดจนการปองกัน 

ไมใหความชื้นกลั่นตัวเปนหยด การอุดรอยตอตามผนังและ 

ตามท่ีแขวนหรือยึดทอ 

13. อธิบายข้ันตอนการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

14. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 1 โครงสรางหลักสูตร 

 

1. หลักสูตรการฝก

ยกระดับฝมือ 

ช่ือหลักสูตร : สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและ 

การพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ระยะเวลาการฝกอบรม รวม 82 ชั่วโมง ทฤษฎี 30 ชั่วโมง ปฏิบัติ 52 ชั่วโมง  

3. ขอบเขตของหลักสูตร 

    หลักสูตรนี้พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝกในสาขาชางเครื่องปรับอากาศในบาน

และการพาณิชยขนาดเล็ก เ พ่ือให มีความรูความสามารถและทัศนคติตามมาตรฐานฝ มือแรงงานแหงชาติ                 

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 ดังนี ้

3.1 มีความรูในการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานชางไฟฟา งานชางเครื่องทําความเย็น และชางเครื่องปรับอากาศได 

อยางปลอดภัย 

3.2 มีความรูเก่ียวกับหนวยวัดของระบบตาง ๆ ท่ีใชงานในเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และ 

สามารถอานแบบเครื่องกล แบบทางไฟฟาเบื้องตน รวมท้ังแบบวงจรไฟฟาท่ีเก่ียวกับงานเครื่องทําความเย็น 

3.3 มีความรูเก่ียวกับทฤษฎีไฟฟา 

3.4 มีความรูความสามารถในการใชงานเครื่องมือวัดงานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ 

3.5 มีความรูความสามารถในการตอสายไฟฟาตามแบบท่ีกําหนด 

3.6 มีความรูความสามารถในการตัด ปรับแตง ขยาย บาน ดัด และการเชื่อมทอทองแดง 

3.7 มีความรูเก่ียวกับหลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น 

3.8 มีความรูเก่ียวกับสวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด 

3.9 มีความรูความสามารถในการตรวจสอบวงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ 

3.10 มีความรูความสามารถในการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ 

 

4. คุณสมบัติผูสมัครเขารับการฝก ตามระเบียบกรมพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวยการฝกยกระดับฝมือ พ.ศ. 2547 

หมวด 1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้  

1. ผูเขารับการฝกตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 

2. มีประสบการณอยางนอย 1 ป ในสาขาท่ีจะฝกอบรม หรือ 

3. อยูในระหวางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปสุดทายในสาขา 

ท่ีจะฝกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาท่ีจะฝกอบรม หรือ 

4. ผานการฝกอบรมในสาขาท่ีเก่ียวของ 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

5. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

บอกความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน

ทางดานชาง 

เครื่องทําความเย็น

และชาง

เครือ่งปรับอากาศ 

(09217201) 

ความปลอดภัย 

ในการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับไฟฟาและ 

ความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงานชาง

เครื่องทําความเย็น

และชาง

เครื่องปรับอากาศ 

1. บอกหลัก กฎเกณฑ และขอกําหนดของ 

ความปลอดภัยได 

2. บอกสัญลักษณความปลอดภัยได 

3. บอกชนิดของเครื่องมือและอุปกรณปองกัน 

สวนบุคคล เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยได 

4. อธิบายการปองกันอันตรายจากไฟฟาได 

5. อธิบายการปองกันอันตรายจาก 

สารทําความเย็น ถังความดัน และระมัดระวัง 

ในการเคลื่อนยายวัตถุท่ีมีน้ําหนักได 

6. อธิบายการปองกันอันตรายจากการทํางาน    

บนท่ีสูงได 

7. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับ 

ผูท่ีถูกไฟฟาดูด และไดรับอุบัติเหตุ 

3:15   -   

บอกหนวยวัดของ

ระบบตาง ๆ  

ท่ีใชงานใน 

เครื่องทําความเย็น  

อานแบบเครื่องกล 

และแบบทางไฟฟา

เบื้องตน รวมท้ัง 

แบบวงจรไฟฟา 

ท่ีเก่ียวกับงาน 

เครื่องทําความเย็น

และ

เครื่องปรับอากาศ 

(09217202) 

หนวยวัดของระบบ

ตาง ๆ ท่ีใชงานใน

เครื่องทําความเย็น  

การอานแบบเครือ่งกล 

และทางไฟฟาเบื้องตน 

แบบวงจรไฟฟา 

ท่ีเก่ียวกับงาน 

เครื่องทําความเย็น

และเครื่องปรับอากาศ 

1. บอกหนวยวัดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ 

ระบบปรับอากาศได 

2. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา 

ระบบปรับอากาศ และนําไปใชได 

3. อธิบายการอานและเขียนวงจรควบคุมมอเตอร 

และนําไปใชได 

4. อธิบายการตอวงจรควบคุมมอเตอร และ

นําไปใชได 

5. อธิบายการอานและเขียนไดอะแกรมตาง ๆ  

ท่ีใชในงานเครื่องทําความเย็นและ

เครื่องปรับอากาศ และนําไปใชได 

6. อธิบายการตอไดอะแกรมตาง ๆ ท่ีใชในงาน 

เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และ

นําไปใชได 

 

3:15   -   
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

อธิบายทฤษฎีไฟฟา (09217203) 

ทฤษฎีไฟฟา 

1. อธิบายชนิดของระบบไฟฟากระแสตรง และ

กระแสสลับได 

2. อธิบายเก่ียวกับฉนวนไฟฟา ตัวนําไฟฟา  

ความตานทาน และอินดักเตอรได 

3. อธิบายสัญลักษณของหนวยวัดทางไฟฟาได 

4. คํานวณไฟฟาเบื้องตนเก่ียวกับกฎของโอหม  

กําลัง พลังงานไฟฟา และวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ 

ได 

5. บอกระบบไฟฟาแบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต 

ระบบไฟฟาแบบ 3 เฟส 3 สาย แบบ 3 เฟส  

4 สาย 380/220 โวลตไดอยางถูกตอง 

2:45     -     

ใช บํารุงรักษาและ

ทดสอบงานไฟฟา  

เครื่องทําความเย็น 

และเครื่อง 

ปรับอากาศ 

(09217204) 

การใช บํารุงรักษา

เครื่องมือวัดและ

ทดสอบงานไฟฟา 

งานเครื่องทํา 

ความเย็น และ

เครื่องปรับอากาศ 

1. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดงานไฟฟา  

งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศได 

2. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบ 

งานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และ

เครื่องปรับอากาศได 

3. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือ

สวนบุคคลได 

4. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือ

สวนบุคคลได 

3:15     8:00     

ตอสายไฟฟา (09217205) 

การตอสายไฟฟา 

1. บอกข้ันตอนการตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและ

สายตีเกลียวได 

2. ตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียวได 

3. บอกวิธีการตอสายไฟฟาดวยอุปกรณได 

4. ใชอุปกรณในการตอสายไฟได 

5. บอกข้ันตอนการเขาข้ัวสายดวยหางปลา และ 

ย้ําหางปลาได 

6. เขาข้ัวสายดวยหางปลา และย้ําหางปลาได 

7. บอกข้ันตอนการใชวายนัทตอสายได 

2:00     12:00     
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

  8. ใชวายนัทตอสายได 

9. บอกข้ันตอนการใชหลอดตอสายไฟได 

10.  ใชหลอดตอสายไฟได 

11.  บอกข้ันตอนการบัดกรี และการพันฉนวนได 

12.  บัดกรี และพันฉนวนได 

13. บอกข้ันตอนการตรวจสอบ และการกําหนดข้ัว

คอมเพรสเซอรได 

14. ตรวจสอบ และกําหนดข้ัวคอมเพรสเซอรได 

  

ปฏิบัติงานทอและ

การเชื่อม 

(09217301) 

งานทอและการเชื่อม 

1. บอกชนิดของทอท่ีใชในเครื่องทําความเย็นได 

2. ตัดทอ ปรับแตงปลายทอ ขยายทอ บานทอ  

และดัดทอได 

3. บอกชนิดของลวดเชื่อมแกส และการเลือกใชงาน

ได 

4. บอกชนิดของหัวเชื่อมแกสได  

5. เลือกใชงานหัวเชื่อมแกสไดถูกตอง 

6. บอกข้ันตอนการเชื่อมแกส การปรับแตงแรงดัน 

แกสอะเซทิลีน แกส LPG และแกสออกซิเจนได  

7. เชื่อมแกส ปรับแตงแรงดันแกสอะเซทิลีน  

แกส LPG และแกสออกซิเจนได 

8. บอกข้ันตอนการเชื่อมทอทองแดง 

ผานทอไนโตรเจนได 

9. เชื่อมทอทองแดงผานแกสไนโตรเจนได 

3:15      11:00     

อธิบายหลักการ 

ทําความเย็นและ 

สารทําความเย็น 

(09217302) 

หลักการทําความเย็น

และสารทําความเย็น 

1. อธิบายหลักการทําความเย็นและสภาวะ 

ปรับอากาศได 

2. อธิบายวัฏจักรระบบการทําความเย็นและ 

ระบบปรับอากาศได 

3. อธิบายความหมายของหนวยวัด 

ในระบบการทําความเย็นไดอยางถูกตอง 

 

2:15     -     
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

  4. อธิบายคุณสมบัติของสารทําความเย็น  

การแบงประเภทสารทําความเย็น การเลือกใช

สารทําความเย็น และถังบรรจุสารทําความเย็น

ไดอยางถูกตอง 

  

อธิบายสวนประกอบ

ระบบทําความเย็น

แบบอัด 

(09217303) 

สวนประกอบระบบ

ทําความเย็นแบบอัด 

1. อธิบายโครงสราง ชนิด หนาท่ี และ 

หลักการทํางานของมอเตอรคอมเพรสเซอรได 

2. อธิบายหลักการทํางานของคอนเดนเซอร  

อีวาพอเรเตอร ลิ้นลดแรงดัน หรืออุปกรณ

ควบคุมการไหลได  

3. อธิบายหลักการทํางานของ 

ถังพักสารทําความเย็น อุปกรณกรอง และ 

แยกความชื้น 

4. อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณแยก

น้ํามันหลอลื่น อุปกรณแยกน้ํายาเหลว  

อุปกรณเก็บเสียง อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

และอุปกรณกรองดานความดันต่ํา 

2:15     -     

ตรวจสอบ

วงจรไฟฟาใน

เครื่องปรับอากาศ 

(09217304) 

วงจรไฟฟาใน

เครื่องปรับอากาศ 

1. อธิบายหลักการทํางานของวงจร และ 

อุปกรณไฟฟาในเครื่องปรับอากาศได 

2. อธิบายข้ันตอนการตรวจสอบอุปกรณ 

วัดวงจรไฟฟา และอุปกรณปองกันของ

เครื่องปรับอากาศได 

3. ตรวจสอบอุปกรณวัดวงจรไฟฟา และ 

อุปกรณปองกันของเครื่องปรับอากาศได  

4. อธิบายข้ันตอนการตรวจสอบการลัดวงจร และ

การรั่วลงดินได 

2:30     7:00     

ติดตั้งและทดสอบ

เครื่องปรับอากาศ 

(09217305) 

การติดตั้งและ

ทดสอบ

เครื่องปรับอากาศ 

1. อธิบายข้ันตอนการเลือกสถานท่ีติดตั้ง และ 

ขอควรระวังในการติดตั้งได 

2. อธิบายข้ันตอนการเดินทอสารทําความเย็น และ

ทอน้ําท้ิงได 

5:15      14:00     
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

  3. อธิบายวิธีการเลือกใชขนาดของสายไฟฟา  

การปฏิบัติตามกฎขอบังคับในการเดินสายไฟฟา

ของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟา 

สวนภูมิภาค การเลือกใชอุปกรณปองกัน 

กระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติ 

ไดอยางเหมาะสม 

4. อธิบายวิธีการเลือกขนาดสายไฟฟาท่ีเหมาะสม 

สายดิน และการตอวงจรไฟฟาได  

5. อธิบายวิธีการเลือกใชอุปกรณปองกัน 

กระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติ 

ท่ีเหมาะสม 

6. ติดตั้งและเดินสายไฟแบบเดินลอยหรือรอยทอ

ได 

7. อธิบายข้ันตอนการทดสอบการทํางานของ

เครื่องปรับอากาศได 

8. ทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศได 

9. อธิบายข้ันตอนการแกไขอาการขัดของของ

เครื่องปรับอากาศเบื้องตนได 

10. แกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศ

เบื้องตนได  

11. อธิบายข้ันตอนการหุมฉนวนทอเย็น บุฉนวน

ของทอสงลมเย็น ตลอดจนการปองกันไมให

ความชื้นกลั่นตัวเปนหยด การอุดรอยตอ 

ตามผนังและตามท่ีแขวนหรือยึดทอได 

12. หุมฉนวนทอเย็น บุฉนวนของทอสงลมเย็น 

ตลอดจนการปองกันไมใหความชื้น  

กลั่นตัวเปนหยด การอุดรอยตอตามผนัง และ

ตามท่ีแขวนหรือยึดทอได 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

13. อธิบายข้ันตอนการบํารุงรักษา 

เครื่องปรับอากาศได 

14. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศได 

รวมท้ังส้ิน 
30:00     52:00     

82:00     

6. วิธีการ

ประเมินผล 

เปนการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผูรับการฝก เพ่ือประเมินความรู ความสามารถ

ตามเกณฑท่ีกําหนด ดังนี้ 

1. ทดสอบภาคทฤษฎี ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 

2. ทดสอบภาคปฏิบัติ ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 

วิธีประเมิน 

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยใชชุดการฝก 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝกและการประเมิน 

8.1 เครื่องมือและอุปกรณ จํานวน/คน 

1. เกจแมนิโฟลด   

2. ไขควง      

3. ไขควงแฉก     

4. ไขควงปากแบน     

5. คอน     

6. คอนเดนซ่ิงยูนิต 

7. คอนยาง 

8. คอมเพรสเซอร 

9. คัตเตอร     

10. คัตเตอรตัดทอ    

11. คาปาซิเตอร     

12. คีม      

13. คีมจับของรอน     

14. คีมชางไฟฟา    

15. คีมตัด     

16. คีมบีบหางปลา     

1 เครื่อง 

4 อัน 

4 ตัว 

4 ตัว 

1 ตัว 

1 ชุด 

1 อัน 

3 อัน 

1 อัน 

3 อัน 

1 ตัว 

1 อัน 

2 ตัว 

1 ตัว 

1 ตัว 

1 ตัว 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

17. คีมปากแหลม 

18. เครื่องปรับอากาศ     

19. ชุดเครื่องมือขยายทอ   

20. แคลมปออนมิเตอร    

21. ชุดเครื่องมืองานทอ (ตัด ดัด บาน ขยาย ลบคม ชุดเชื่อม) 

22. ชุดเครื่องมืองานทอ  

23. ชุดเครื่องมือชางเครื่องปรับอากาศ (เกจแมนิโฟลด ถังน้ํายาสารทําความเย็นปม

สุญญากาศ ฯลฯ)  

24. ชุดเครื่องมือชางไฟฟา (มัลติมิเตอร คลิปแอมป ไขควง คีมชางไฟฟา ฯลฯ)   

25. ชุดเชื่อมแกส    

26. ชุดเชื่อมทอ   

27. ชุดตอสายสกรูบีบอัดล็อก 

28. ชุดลางเครื่องปรับอากาศ (ปมฉีดน้ําแรงดันสูง โบลวเวอร  

สายยาง ผาใบรับน้ํา ฯลฯ) 

29. ตลับเมตร    

30. ตะไบสามเหลี่ยม     

31. ตัวควบคุมอุณหภูมิ (เทอรโมสตัท) 

32. ถังไนโตรเจน     

33. ท่ีจับทอ     

34. เทอรโมมิเตอร     

35. ประแจเลื่อน ขนาด 6”    

36. แปนประกอบ 

37. แปลง / พูกัน     

38. แผงยึดคอยลเย็น (Plate)   

39. โพเทนเชียลรีเลย   

40. แฟนคอยลยูนิต    

41. มอเตอรพัดลมคอยลเย็น   

42. มอเตอรพัดลมคอยลรอน   

43. มัลติมิเตอร     

44. มินิคัตเตอร    

45. มีดตัดฉนวน   

46. แมคเนติกคอนแทคเตอร    

1 ตัว 

4 เครื่อง/ชุด 

3 ชุด 

1 เครื่อง 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

2 ชุด 

 

1 ชุด 

2 อัน 

1 อัน 

1 ตัว 

1 ถัง 

1 ชุด 

1 ตัว 

2 ตัว 

1 ตัว 

1 ตัว 

1 ดาม 

1 ชุด 

1 ตัว 

1 ตัว 

1 ตัว 

1 ตัว 

4 เครื่อง 

1 อัน 

1 ตัว 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

47. แมนิโฟลเกจ 

48. รีมเมอร       

49. วาลวหัวปรับความดันไนโตรเจน   

50. เวอรเนียคาลิปเปอร    

51. หัวเชื่อมแกสขนาดตาง ๆ          

52. หัวแรง      

1 ตัว 

1 อัน 

1 ชุด 

1 ตัว 

1 ชุด 

1 ตัว 

8.2 วัสดุท่ีใชในการฝกและการประเมิน จํานวน/คน 

1. ฉนวน 

2. ชุดเครื่องเขียน   

3. ดินสอสําหรับเขียนวงจรไฟฟา  

4. ตะก่ัวบัดกรี  

5. ถุงมือ 

6. ทอทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว ความยาว 20 เซนติเมตร 

7. ทอทองแดงขนาด  3/8 นิ้ว ความยาว 50 เซนติเมตร 

8. ทอทองแดงขนาด  5/16 นิ้ว ความยาว 50 เซนติเมตร 

9. ทอทองแดงขนาด 1/2 ความยาว 10 เซนติเมตร 

10. ทอทองแดงขนาด 1/2 นิ้ว ความยาว 40 เซนติเมตร 

11. ทอทองแดงขนาด 1/2 นิ้ว ความยาว 40 เซนติเมตร 

12. ทอทองแดงขนาด 1/4 ความยาว 10 เซนติเมตร 

13. ทอทองแดงขนาด 1/4 นิ้ว ความยาว 50 เซนติเมตร 

14. ทอทองแดงขนาด 3/8 ความยาว 10 เซนติเมตร 

15. ทอทองแดงขนาด 3/8 นิ้ว ความยาว 20 เซนติเมตร 

16. ทอทองแดงขนาด 5/8 ความยาว 10 เซนติเมตร 

17. ทอทองแดงขนาด 5/8 นิ้ว ความยาว 20 เซนติเมตร 

18. ทอรูเข็ม ความยาว 5 เซนติเมตร 

19. เทปพันทอ   

20. น้ํายาประสาน   

21. แบบทดสอบ   

22. แปลง / พูกัน  

23. แผงยึดคอยลเย็น (Plate)  

24. ฟลักซ   

25. ไมบรรทัด   

1 อัน 

1ชุด 

1 แทง 

1 มวน 

1 คู 

1 เสน 

1 เสน 

1 เสน 

1 เสน 

2 เสน 

1 เสน 

1 เสน 

1 เสน 

1 เสน 

1 เสน 

1 เสน 

1 เสน 

1 เสน 

1 มวน 

1 กระปุก 

1 แผน 

1 ดาม 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 อัน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

26. ลวดเชื่อมเงิน  

27. วายนัท 

28. สกรูยึดแผงยึดคอยลเย็น     

29. สวิตซเลือก หรือ ชุดควบคุมทางไฟฟา 

30. สายไฟ THW ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร ยาว 15 เซนติเมตร  

31. สายไฟ THW ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร ยาว 20 เซนติเมตร   

32. สายไฟ THW ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร ยาว 15 เซนติเมตร   

33. สายไฟ THW ขนาด 6 ตารางมิลลิเมตร ยาว 15 เซนติเมตร  

34. สายไฟ THW ขนาด 6 ตารางมิลลิเมตร ยาว 25 เซนติเมตร 

35. สายไฟ VSF ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร ยาว 15 เซนติเมตร   

36. สายไฟสําหรับเสียบเขาชุดฝก  

37. หลอดตอสาย      

38. หลอดไฟ 120 W      

39. หลอดไฟ 40 W      

40. หลอดไฟ 60 W     

41. หางปลาแบบกลมหุมฉนวน 

42. หางปลาแบบแฉกหุมฉนวน 

43. หางปลาแบบเหลี่ยมหุมฉนวน  

2 เสน 

2 ชิ้น 

1 ชุด 

1 ตัว 

2 เสน 

8 เสน 

9 เสน 

4 เสน 

4 เสน 

10 เสน 

1 ชุด 

2 ชิ้น 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

2 ชิ้น 

2 ชิ้น 

2 ชิ้น 

8.3 ส่ือการฝก ชุดการฝกและเอกสารประกอบการฝกและการประเมิน จํานวน/คน 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 

1 เลม 

1 เลม 

1 เลม 

1 ชุด 

9.  คุณสมบัติของครูฝก/วิทยากร 

    ผูรับการฝกจะไดรับการฝกท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยครูฝกจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือวิทยากร 

จากภายนอก ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ผานการคัดเลือกตามขอกําหนดของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2. มีประสบการณดานการสอนหรือผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมการเปนวิทยากรระบบการฝก 

ตามความสามารถ 

3. มีความรู ความสามารถในสาขาอาชีพท่ีจะฝกอบรม 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 1  

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟา และ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางเครื่องทําความเย็นและ

ชางเครื่องปรับอากาศ 

รหัสโมดูลการฝก 

09217201 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ชั่วโมง 15 นาที ทฤษฎี  3 ชั่วโมง 15 นาที  ปฏิบัติ - ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย

การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. บอกหลัก กฎเกณฑ และขอกําหนดของความปลอดภัยได 

2. บอกสัญลักษณความปลอดภัยได 

3. บอกชนิดของเครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคล เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยได 

4. อธิบายการปองกันอันตรายจากไฟฟาได 

5. อธิบายการปองกันอันตรายจากสารทําความเย็น ถังความดัน และระมัดระวัง 

ในการเคลื่อนยายวัตถุท่ีมีน้ําหนักได 

6. อธิบายการปองกันอันตรายจากการทํางานบนท่ีสูงได 

7. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผูท่ีถูกไฟฟาดูด และไดรับอุบัติเหตุ 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ การอานปาย สัญลักษณ ตาง ๆ ดานความปลอดภัย หรือ

ผานการฝกอบรมเก่ียวกับการกูชีพ (พยุงชีพ) การปฐมพยาบาลเบื้องตน จาก

หนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช

ระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. บอกหลัก กฎเกณฑ และ

ขอกําหนดของความปลอดภัย

ได 

หัวขอท่ี 1 : กฎและขอปฏิบัติดานความปลอดภัย

ในการทํางาน 

0:30 - 0:30 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

2. บอกสัญลักษณความปลอดภัย

ได 

หัวขอท่ี 2 : สัญลักษณความปลอดภัย 0:30 - 0:30 

3. บอกชนิดของเครื่องมือและ

อุปกรณปองกันสวนบุคคล 

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยได 

หัวขอท่ี 3 : เครื่องมือและอุปกรณปองกัน 

สวนบุคคล 

0:30 - 0:30 

4. อธิบายการปองกันอันตราย

จากไฟฟาได 

5. อธิบายการปองกันอันตราย

จากสารทําความเย็น  

ถังความดัน และระมัดระวัง 

ในการเคลื่อนยายวัตถุ 

ท่ีมีน้ําหนักได 

6. อธิบายการปองกันอันตราย

จากการทํางานบนท่ีสูงได 

หัวขอท่ี 4 : การปองกันอันตรายของไฟฟา 

และอุปกรณท่ีเก่ียวของกับ 

ระบบเครื่องทําความเย็นและ 

ระบบปรับอากาศ 

0:45 - 0:45 

7. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาล

เบื้องตนสําหรับผูท่ีถูกไฟฟาดูด 

และไดรับอุบัติเหตุ 

หัวขอท่ี 5 : วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน 1:00 - 1:00 

รวมท้ังส้ิน 3:15 - 3:15 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟา และ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางเครื่องทําความเย็นและ

ชางเครื่องปรับอากาศ 

รหัสโมดูลการฝก 

09217201 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : กฎและขอปฏิบัติดานความปลอดภัย 

               ในการทํางาน 

รหัสวิชา  

0921720101 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- บอกหลัก กฎเกณฑ และขอกําหนดของความปลอดภัยได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. กฎและขอปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน 

2. ขอปฏิบัติดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟา 

3. หลักการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217201) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ชางเครื่องทําความเย็นและชางเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟาและ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางเครื่องทําความเย็นและ

ชางเครื่องปรับอากาศ 

รหัสโมดูลการฝก 

09217201 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : สัญลักษณความปลอดภัย รหัสวิชา  

0921720102 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- บอกสัญลักษณความปลอดภัยได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. เครื่องหมายหาม 

2. เครื่องหมายเตือน 

3. เครื่องหมายบังคับ 

4. เครื่องหมายสารนิเทศเก่ียวกับสภาวะปลอดภัย 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217201) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ชางเครื่องทําความเย็นและชางเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟาและ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางเครื่องทําความเย็นและ

ชางเครื่องปรับอากาศ 

รหัสโมดูลการฝก 

09217201 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : เครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคล รหัสวิชา  

0921720103 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- บอกชนิดของเครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคล เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. หลักการ เกณฑในการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

2. ประเภทของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217201) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ชางเครื่องทําความเย็นและชางเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟาและ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางเครื่องทําความเย็นและ

ชางเครื่องปรับอากาศ 

รหัสโมดูลการฝก 

09217201 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 4 : การปองกันอันตรายของไฟฟาและอุปกรณ 

ท่ีเก่ียวของกับระบบเครื่องทําความเย็นและ

ระบบปรับอากาศ 

รหัสวิชา  

0921720104 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 45 นาที ทฤษฎ ี45 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายการปองกันอันตรายจากไฟฟาได 

2. อธิบายการปองกันอันตรายจากสารทําความเย็น ถังความดัน และระมัดระวัง 

ในการเคลื่อนยายวัตถุท่ีมีน้ําหนักได 

3. อธิบายการปองกันอันตรายจากการทํางานบนท่ีสูง 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. อันตรายจากไฟฟาตอรางกาย 

2. การปองกันกระแสไฟฟาดูด 

3. การปองกันอันตรายจากสารทําความเย็น ถังความดัน  

4. วิธีการเคลื่อนยายวัตถุท่ีมีน้ําหนัก 

5. การปองกันอันตรายจากการทํางานบนท่ีสูง 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217201) 

8. วิธกีารประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ชางเครื่องทําความเย็นและชางเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟาและ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางเครื่องทําความเย็นและ

ชางเครื่องปรับอากาศ 

รหัสโมดูลการฝก 

09217201 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 5 : วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน รหัสวิชา  

0921720105 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผูท่ีถูกไฟฟาดูด และไดรับอุบัติเหตุ 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การชวยเหลือผูถูกกระแสไฟฟาดูด 

2. การปฐมพยาบาลผูถูกกระแสไฟฟาดูด และไดรับอุบัติเหตุ 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217201) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- 

 

- 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ชางเครื่องทําความเย็นและชางเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 2 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก หนวยวัดของระบบตาง ๆ ท่ีใชงานในเครื่องทําความเย็น  

การอานแบบเครื่องกล และทางไฟฟาเบื้องตน แบบวงจรไฟฟา

ท่ีเก่ียวกับงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 

รหัสโมดูลการฝก

09217202 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ชั่วโมง 15 นาที ทฤษฎี  3 ชั่วโมง 15 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. บอกหนวยวัดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบปรับอากาศ 

2. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา ระบบปรับอากาศ และนําไปใชได 

3. อธิบายการอานและเขียนวงจรควบคุมมอเตอร และนําไปใชได 

4. อธิบายการตอวงจรควบคุมมอเตอร และนําไปใชได 

5. อธิบายการอานและเขียนไดอะแกรมตาง ๆ ท่ีใชในงานเครื่องทําความเย็นและ

เครื่องปรับอากาศ และนําไปใชได 

6. อธิบายการตอไดอะแกรมตาง ๆ ท่ีใชในงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 

และนําไปใชได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ สัญลักษณ ไดอะแกรม ทางไฟฟาและระบบปรับอากาศ 

หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับการประยุกตใชสัญลักษณ ไดอะแกรม ทางไฟฟาและ

ระบบปรับอากาศ  จากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 1 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช

ระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. บอกหนวยวัดตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับระบบปรับอากาศ 

หัวขอท่ี 1 : หนวยวัดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ              

ระบบเครื่องทําความเย็นและ 

             ระบบเครื่องปรับอากาศ  

0:30 - 0:30 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

 

2. อธิบายการอานและเขียน

สัญลักษณทางไฟฟา 

ระบบปรับอากาศ และ 

นําไปใชได 

หัวขอท่ี 2 : การอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา

ระบบเครื่องทําความเย็น และ 

               ระบบเครื่องปรับอากาศ 

0:45 - 0:45 

3. อธิบายการอานและเขียน 

วงจรควบคุมมอเตอร และ

นําไปใชได 

4. อธิบายการตอวงจร 

ควบคุมมอเตอร  

และนําไปใชได 

หัวขอท่ี 3 : วงจรควบคุมมอเตอร 1:00 - 1:00 

5. อธิบายการอานและเขียน

ไดอะแกรมตาง ๆ ท่ีใชในงาน

เครื่องทําความเย็นและ

เครื่องปรับอากาศ และนําไปใช 

6. อธิบายการตอไดอะแกรม 

ตาง ๆ ท่ีใชในงาน 

เครื่องทําความเย็น และ

เครื่องปรับอากาศ และ 

นําไปใชได 

หัวขอท่ี 4 : ไดอะแกรมตาง ๆ ท่ีใชในงาน 

               เครื่องทําความเย็นและ  

               เครื่องปรับอากาศ 

1:00 - 1:00 

รวมท้ังส้ิน 3:15 - 3:15 
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25 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก หนวยวัดของระบบตาง ๆ ท่ีใชงานในเครื่องทําความเย็น  

การอานแบบเครื่องกล และทางไฟฟาเบื้องตน  

แบบวงจรไฟฟาท่ีเก่ียวกับงานเครื่องทําความเย็นและ

เครื่องปรับอากาศ 

รหัสโมดูลการฝก 

09217202 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : หนวยวัดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบ 

เครื่องทําความเย็นและระบบปรับอากาศ 

รหัสวิชา  

0921720201 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 0:30 ชั่วโมง ทฤษฎ ี0:30 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- บอกหนวยวัดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบปรับอากาศ 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ระบบเมตริก 

2. ระบบอังกฤษ 

3. ระบบเอสไอ 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217202) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลหนวยวัดของระบบตาง ๆ ท่ีใชงานในเครื่องทําความเย็น การอานแบบเครื่องกล  

และทางไฟฟาเบื้องตน แบบวงจรไฟฟาท่ีเก่ียวกับงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก หนวยวัดของระบบตาง ๆ ท่ีใชงานในเครื่องทําความเย็น  

การอานแบบเครื่องกล และทางไฟฟาเบื้องตน  

แบบวงจรไฟฟาที่เ กี ่ยวกับงานเครื ่องทําความเย็นและ

เครื่องปรับอากาศ 

รหัสโมดูลการฝก 

09217202 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : การอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา 

ระบบเครื่องทําความเย็น และระบบ

เครื่องปรับอากาศ 

รหัสวิชา  

0921720202 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 45 นาที ทฤษฎ ี45 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา ระบบปรับอากาศ และนําไปใชได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- การอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา ระบบเครื่องทําความเย็น และระบบเครื่องปรับอากาศ 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217202) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลหนวยวัดของระบบตาง ๆ ท่ีใชงานในเครื่องทําความเย็น การอานแบบเครื่องกล  

และทางไฟฟาเบื้องตน แบบวงจรไฟฟาท่ีเก่ียวกับงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก หนวยวัดของระบบตาง ๆ ท่ีใชงานในเครื่องทําความเย็น  

การอานแบบเครื่องกล และทางไฟฟาเบื้องตน  

แบบวงจรไฟฟาที่เ กี ่ยวกับงานเครื ่องทําความเย็นและ

เครื่องปรับอากาศ 

รหัสโมดูลการฝก 

09217202 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : วงจรควบคุมมอเตอร รหัสวิชา  

0921720203 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายการอานและเขียนวงจรควบคุมมอเตอร และนําไปใชได 

2. อธิบายการตอวงจรควบคุมมอเตอร และนําไปใชได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- วงจรควบคุมมอเตอร 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217202) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลหนวยวัดของระบบตาง ๆ ท่ีใชงานในเครื่องทําความเย็น การอานแบบเครื่องกล  

และทางไฟฟาเบื้องตน แบบวงจรไฟฟาท่ีเก่ียวกับงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก หนวยวัดของระบบตาง ๆ ท่ีใชงานในเครื่องทําความเย็น  

การอานแบบเครื่องกล และทางไฟฟาเบื้องตน  

แบบวงจรไฟฟาที่เ กี ่ยวกับงานเครื ่องทําความเย็นและ

เครื่องปรับอากาศ 

รหัสโมดูลการฝก 

09217202 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 4 : ไดอะแกรมตาง ๆ ท่ีใชในงานเครื่องทําความเย็น 

และเครื่องปรับอากาศ 

รหัสวิชา  

0921720204 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายการอานและเขียนไดอะแกรมตาง ๆ ท่ีใชในงานเครื่องทําความเย็น  

และเครื่องปรับอากาศ และนําไปใชได 

2. อธิบายการตอไดอะแกรมตาง  ๆท่ีใชในงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และนําไปใชได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้ 

- ไดอะแกรมในงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217202) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลหนวยวัดของระบบตาง ๆ ท่ีใชงานในเครื่องทําความเย็น การอานแบบเครื่องกล  

และทางไฟฟาเบื้องตน แบบวงจรไฟฟาท่ีเก่ียวกับงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 3 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก ทฤษฎีไฟฟา รหัสโมดูลการฝก

09217203 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 2 ชั่วโมง 45 นาที ทฤษฎี  2 ชั่วโมง 45 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายชนิดของระบบไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับได 

2. อธิบายเก่ียวกับฉนวนไฟฟา ตัวนําไฟฟา ความตานทาน และอินดักเตอรได 

3. อธิบายสัญลักษณของหนวยวัดทางไฟฟาได 

4. คํานวณไฟฟาเบื้องตนเก่ียวกับกฎของโอหม กําลัง พลังงานไฟฟา และวงจรไฟฟา

แบบตาง ๆ ได 

5. บอกระบบไฟฟาแบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต ระบบไฟฟาแบบ 3 เฟส 3 สาย  

แบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต ไดอยางถูกตอง 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ ระบบไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ ฉนวนไฟฟา ตัวนํา

ไฟฟา ความตานทาน อินดักเตอร โอหม กําลังไฟฟา ในระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส 

หรือผานการฝกอบรมท่ีเก่ียวของ จากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 2 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช

ระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายชนิดของระบบไฟฟา

กระแสตรง และกระแสสลับได 

2. อธิบายเก่ียวกับฉนวนไฟฟา 

ตัวนําไฟฟา ความตานทาน 

และอินดักเตอรได 

หัวขอท่ี 1 : ระบบไฟฟา 0:30 - 0:30 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

3. อธิบายสัญลักษณของหนวยวัด

ทางไฟฟาได 

หัวขอท่ี 2 : หนวยวัดทางไฟฟา 0:30 - 0:30 

4. คํานวณไฟฟาเบื้องตน 

เก่ียวกับกฎของโอหม กําลัง 

พลังงานไฟฟา และวงจรไฟฟา

แบบตาง ๆ ได 

หัวขอท่ี 3 : การคํานวณไฟฟาเบื้องตน 1:15 - 1:15 

5. บอกระบบไฟฟาแบบ 1 เฟส  

2 สาย 220 โวลต ระบบไฟฟา

แบบ 3 เฟส 3 สาย  

แบบ 3 เฟส 4 สาย  

380/220 โวลต  

ไดอยางถูกตอง 

หัวขอท่ี 4 : ความแตกตางระบบไฟฟาแบบ 1 เฟส 

และ 3 เฟส 

0:30 - 0:30 

รวมท้ังส้ิน 2:45 - 2:45 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก ทฤษฎีไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09217203 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : ระบบไฟฟา รหัสวิชา  

0921720301 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายชนิดของระบบไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับได 

2. อธิบายเก่ียวกับฉนวนไฟฟา ตัวนําไฟฟา ความตานทาน และอินดักเตอรได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ชนิดของระบบไฟฟา 

2. อุปกรณในระบบไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217203) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลทฤษฎีไฟฟา 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก ทฤษฎีไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09217203 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : หนวยวัดทางไฟฟา รหัสวิชา  

0921720302 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายสัญลักษณของหนวยวัดทางไฟฟาได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. กระแสไฟฟา 

2. แรงดันไฟฟา 

3. ความตานทานทางไฟฟา 

4. ความจุไฟฟา 

5. ความเหนี่ยวนําไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217203) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลทฤษฎีไฟฟา 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก ทฤษฎีไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09217203 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : การคํานวณไฟฟาเบื้องตน รหัสวิชา  

0921720303 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง 15 นาที ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง 15 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- คํานวณไฟฟาเบื้องตนเก่ียวกับกฎของโอหม กําลัง พลังงานไฟฟา และวงจรไฟฟา 

แบบตาง ๆ ได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. กฎของโอหม 

2. กําลังไฟฟา 

3. พลังงานไฟฟา 

4. การคํานวณเก่ียวกับวงจรไฟฟาเบื้องตน 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217203) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลทฤษฎีไฟฟา 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก ทฤษฎีไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09217203 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 4 : ความแตกตางระบบไฟฟาแบบ 1 เฟส และ  

3 เฟส 

รหัสวิชา  

0921720304 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- บอกระบบไฟฟาแบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต ระบบไฟฟาแบบ 3 เฟส 3 สาย  

แบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต ไดอยางถูกตอง 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2. การไฟฟานครหลวง 

3. การไฟฟาสวนภูมิภาค 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217203) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลทฤษฎีไฟฟา 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 4 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา  

งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ 

รหัสโมดูลการฝก

09217204 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 11 ชั่วโมง 15 นาที ทฤษฎี 3 ชั่วโมง 15 นาที ปฏิบัต ิ8 ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดงานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศได 

2. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และ

เครื่องปรับอากาศได 

3. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือสวนบุคคลได 

4. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือสวนบุคคลได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชเครื่องมือวัด และการทดสอบไฟฟา จากหนวยงานหรือ

สถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผานการฝกโมดูลท่ี 3 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช

ระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัด 

งานไฟฟา  

งานเครื่องทําความเย็น และ

เครื่องปรับอากาศได 

2. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัด

และทดสอบงานไฟฟา  

งานเครื่องทําความเย็น และ

เครื่องปรับอากาศได 

หัวขอท่ี 1 : เครื่องมือวัดงานไฟฟา เครื่องทําความเย็น 

และเครื่องปรับอากาศ 

1:45 4:00 5:45 
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3. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัด 

ทางกล และเครื่องมือ 

สวนบุคคลได 

4. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัด 

ทางกล และเครื่องมือ 

สวนบุคคลได 

หัวขอท่ี 2 : เครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือ 

สวนบุคคล 

1:30 4:00 5:30 

รวมท้ังส้ิน 3:15 8:00 11:15 
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สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา  

งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ 

รหัสโมดูลการฝก 

09217204 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : เครื่องมือวัดงานไฟฟา เครื่องทําความเย็น  

               และเครื่องปรับอากาศ 

รหัสวิชา  

0921720401 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 5 ชั่วโมง 45 นาที ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง 45 นาที ปฏิบัต ิ4 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดงานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศได 

2. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และ

เครื่องปรับอากาศได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. เครื่องมือวัดงานไฟฟา 

2. เครื่องมือวัดงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217204) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ไขควงแฉก   จํานวน 1 ตัว 

2. ไขควงแบน  จํานวน 1 ตัว 

3. เครื่องปรับอากาศ  จํานวน 1 ชุด 

4. แคลมปออนมิเตอร   จํานวน 1 ตัว 

5. เทอรโมมิเตอร   จํานวน 1 ตัว 

6. ประแจเลื่อน    จํานวน 1 ตัว  

7. มัลติมิเตอร  จํานวน 1 เครื่อง 

1. สายไฟสําหรับเสียบเขาชุดฝก จํานวน 1 ชุด 

2. หลอดไฟ 120 W   จํานวน 1 อัน 

3. หลอดไฟ 40 W  จํานวน 1 อัน 

4. หลอดไฟ 60 W   จํานวน 1 อัน 
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8. แมนิโฟลเกจ   จํานวน 1 ตัว 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และ

เครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา  

งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ 

รหัสโมดูลการฝก 

09217204 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : เครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือสวนบุคคล รหัสวิชา  

0921720402 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 5 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง 30 นาที ปฏิบัต ิ4 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือสวนบุคคลได 

2. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือสวนบุคคลได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. เครื่องมือวัดทางกล 

2. เครื่องมือสวนบุคคล 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217204) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ไขควงแฉก   จํานวน 1 ตัว 

2. ไขควงแบน   จํานวน 1 ตัว 

3. คอนเดนซ่ิงยูนิต   จํานวน 1 ชุด 

4. ตลับเมตร   จํานวน 1 อัน 

5. แฟนคอยลยนูิต   จํานวน 1 ชุด 

1. แผงยึดคอยลเย็น (Plate)   จํานวน 1 ชุด 

2. สกรูยึดแผงยึดคอยลเย็น   จํานวน 1 ชุด 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และ

เครื่องปรับอากาศ 
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2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 5 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การตอสายไฟฟา รหัสโมดูลการฝก

09217205 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 14 ชั่วโมง ทฤษฎ ี2 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ12 ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. บอกข้ันตอนการตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียวได 

2. ตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียวได 

3. บอกวิธีการตอสายไฟฟาดวยอุปกรณได 

4. ใชอุปกรณในการตอสายไฟได 

5. บอกข้ันตอนการเขาข้ัวสายดวยหางปลา และย้ําหางปลาได 

6. เขาข้ัวสายดวยหางปลา และย้ําหางปลาได 

7. บอกข้ันตอนการใชวายนัทตอสายได 

8. ใชวายนัทตอสายได 

9. บอกข้ันตอนการใชหลอดตอสายไฟได 

10.  ใชหลอดตอสายไฟได 

11.  บอกข้ันตอนการบัดกรี และการพันฉนวนได 

12.  บัดกรี และพันฉนวนได 

13.  บอกข้ันตอนการตรวจสอบ และการกําหนดข้ัวคอมเพรสเซอรได 

14.  ตรวจสอบ และกําหนดข้ัวคอมเพรสเซอรได 

 

 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับชนิดของสายไฟ การตอสายไฟ หรือผานการฝกอบรม

เก่ียวกับการตอสายไฟ จากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผานการฝกโมดูลท่ี 4 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช

ระยะเวลาฝก ดังนี้ 
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ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. บอกข้ันตอนการตอสายไฟฟา

แบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียว

ได 

2. ตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยว

และสายตีเกลียวได 

3. บอกวิธีการตอสายไฟฟา 

ดวยอุปกรณได 

4. ใชอุปกรณในการตอสายไฟได 

5. บอกข้ันตอนการเขาข้ัวสาย

ดวยหางปลา และย้ําหางปลาได 

6. เขาข้ัวสายดวยหางปลา และ 

ย้ําหางปลาได 

7. บอกข้ันตอนการใชวายนัท 

ตอสายได 

8. ใชวายนัทตอสายได 

9. บอกข้ันตอนการใชหลอด 

ตอสายไฟได 

10. ใชหลอดตอสายไฟได 

11. บอกข้ันตอนการบัดกรี และ

การพันฉนวนได 

12. บัดกรี และพันฉนวนได 

หัวขอท่ี 1 : การตอสายไฟแบบตาง ๆ  1:30 10:00 11:30 

13. บอกข้ันตอนการตรวจสอบ 

และการกําหนดข้ัว

คอมเพรสเซอรได 

14. ตรวจสอบ และกําหนด 

ข้ัวคอมเพรสเซอรได 

หัวขอท่ี 2 : การกําหนดข้ัวคอมเพรสเซอร 0:30 2:00 2:30 

รวมท้ังส้ิน 2:00 12:00 14:00 
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สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การตอสายไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09217205 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : การตอสายไฟแบบตาง ๆ รหัสวิชา  

0921720501 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 11 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง 30 นาที ปฏิบัต ิ10 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. บอกข้ันตอนการตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียวได 

2. ตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียวได 

3. บอกวิธีการตอสายไฟฟาดวยอุปกรณได 

4. ใชอุปกรณในการตอสายไฟได 

5. บอกข้ันตอนการเขาข้ัวสายดวยหางปลา และย้ําหางปลาได 

6. เขาข้ัวสายดวยหางปลา และย้ําหางปลาได 

7. บอกข้ันตอนการใชวายนัทตอสายได 

8. ใชวายนัทตอสายได 

9. บอกข้ันตอนการใชหลอดตอสายไฟได 

10.  ใชหลอดตอสายไฟได 

11.  บอกข้ันตอนการบัดกรี และการพันฉนวนได 

12.  บัดกรี และพันฉนวนได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียว 

2. การใชอุปกรณตอสายไฟ 

3. การเขาข้ัวสายดวยหางปลา 

4. การตอสายดวยวายนัท  

5. การใชหลอดตอสายไฟ 

6. การบัดกรีและพันฉนวน 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217205) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ไขควงแฉก   จํานวน 1 อัน 

2. ไขควงปากแบน   จํานวน  1 อัน 

3. คัตเตอร   จํานวน 1 อัน 

4. คีมชางไฟฟา   จํานวน 1 ตัว 

5. คีมตัด    จํานวน 1 ตัว 

6. คีมบีบหางปลา   จํานวน 1 ตัว 

7. คีมปากแหลม   จํานวน 1 ตัว 

8. ตะก่ัวบัดกรี   จํานวน 1 มวน 

9. ถุงมือ   จํานวน 1 คู 

10. หัวแรง   จํานวน 1 ตัว 

1. ชุดตอสายสกรูบีบอัดล็อก   จํานวน 2 ชุด 

2. น้ํายาประสาน   จํานวน 1 กระปุก 

3. ใบใหคะแนนการตรวจสอบ   จํานวน 5 ใบ 

4. วายนัท   จํานวน 2 ชิ้น 

5. สายไฟ THW ขนาด 1.5 mm2 ยาว 15 เซนติเมตร 

จํานวน 2 เสน 

6. สายไฟ THW ขนาด 2.5 mm2  ยาว 15 เซนติเมตร 

จํานวน 9 เสน 

7. สายไฟ THW ขนาด 2.5 mm2  ยาว 20 เซนติเมตร 

จํานวน 8 เสน 

8. สายไฟ THW ขนาด 6 mm2 ยาว 15 เซนติ เมตร   

จํานวน 4 เสน 

9. สายไฟ THW ขนาด 6 mm2 ยาว 25 เซนติ เมตร   

จํานวน 4 เสน 

10. สายไฟ VSF ขนาด 2.5 mm2 ยาว 15 เซนติเมตร 

จํานวน 10 เสน 

11. หลอดตอสาย   จํานวน 2 ชิ้น 

12. หางปลาแบบกลมหุมฉนวน   จํานวน 2 ชิ้น 

13. หางปลาแบบแฉกหุมฉนวน   จํานวน 2 ชิ้น 

14. หางปลาแบบเหลี่ยมหุมฉนวน   จํานวน 2 ชิ้น 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการตอสายไฟฟา 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การตอสายไฟฟา รหัสโมดูลการฝก 

09217205 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : การกําหนดข้ัวคอมเพรสเซอร รหัสวิชา  

0921720502 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ2 ชั่วโมง  

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. บอกข้ันตอนการตรวจสอบ และการกําหนดข้ัวคอมเพรสเซอรได 

2. ตรวจสอบ และกําหนดข้ัวคอมเพรสเซอรได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- การกําหนดข้ัวคอมเพรสเซอร 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217204) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. แคลมปออนมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง 

2. มัลติมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง 

1. ชุดเครื่องเขียน  จํานวน 1 ชุด 

2. ใบงาน (แบบบันทึกผล)  จํานวน 2 ใบ 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการตอสายไฟฟา 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 6 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก งานทอและการเชื่อม รหัสโมดูลการฝก

09217301 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 14 ชั่วโมง 15 นาที ทฤษฎี  3 ชั่วโมง 15 นาที ปฏิบัต ิ11 ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. บอกชนิดของทอท่ีใชในเครื่องทําความเย็นได 

2. ตัดทอ ปรับแตงปลายทอ ขยายทอ บานทอ ดัดทอ และนําไปใชได 

3. บอกชนิดของลวดเชื่อมแกสได 

4. บอกชนิดของหัวเชื่อมแกส และการเลือกใชงานได  

5. เลือกใชงานหัวเชื่อมแกสไดถูกตอง 

6. บอกข้ันตอนการเชื่อมแกส การปรับแตงแรงดันแกสอะเซทิลีน แกส LPG  

แกสออกซิเจน และนําไปใชได 

7. เชื่อมแกส ปรับแตงแรงดันแกสอะเซทิลีน แกส LPG และแกสออกซิเจนได 

8. บอกข้ันตอนการเชื่อมทอทองแดงผานทอไนโตรเจนได 

9. เชื่อมทอทองแดงผานแกสไนโตรเจนได 

 

 

 

 

 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับชนิดของทอ สามารถตัด ขยาย บานแฟลร ดัด ทอได รวมถึง 

การปรับตั้งไฟแกส เพ่ือเชื่อมทอไดอยางถูกตอง หรือผานการฝกอบรมท่ีเก่ียวของ

เบื้องตน จากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 5 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช

ระยะเวลาฝก ดังนี้ 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. บอกชนิดของทอท่ีใชใน 

เครื่องทําความเย็นได 

2. ตัดทอ ปรับแตงปลายทอ 

ขยายทอ บานทอ ดัดทอได 

หัวขอท่ี 1 : ทอในเครื่องทําความเย็น 1:15 4:00 5:15 

3. บอกชนิดของลวดเชื่อมแกส 

และการเลือกใชงานได 

หัวขอท่ี 2 : ชนิดของลวดเชื่อมแกส 0:30 - 0:30 

4. บอกชนิดของหัวเชื่อมแกสได 

5. เลือกใชงานหัวเชื่อมแกสได

ถูกตอง 

หัวขอท่ี 3 : ชนิดของหัวเชื่อมแกส 0:30 1:00 1:30 

6. บอกข้ันตอนการเชื่อมแกส 

การปรับแตงแรงดัน 

แกสอะเซทิลีน แกส LPG และ

แกสออกซิเจนได  

7. เชื่อมแกส ปรับแตงแรงดันแกส

อะเซทิลีน แกส LPG และ 

แกสออกซิเจนได 

หัวขอท่ี 4 : การเชื่อมแกส 0:30 3:00 3:30 

8. บอกข้ันตอนการเชื่อมทอ

ทองแดงผานทอไนโตรเจนได 

9. เชื่อมทอทองแดง 

ผานแกสไนโตรเจนได 

หัวขอท่ี 5 : การเชื่อมทอทองแดง 0:30 3:00 3:30 

รวมท้ังส้ิน 3:15 11:00 14:15 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก งานทอและการเชื่อม รหัสโมดูลการฝก 

09217301 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : ทอในเครื่องทําความเย็น รหัสวิชา  

0921730101 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 5 ชั่วโมง 15 นาที ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง 15 นาที ปฏิบัต ิ4 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. บอกชนิดของทอท่ีใชในเครื่องทําความเย็นได 

2. ตัดทอ ปรับแตงปลายทอ ขยายทอ บานทอ และดัดทอได  

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ชนิดของทอท่ีใชในเครื่องทําความเย็น 

2. การตัดทอ 

3. การปรับแตงปลายทอ 

4. การขยายทอ และการบานทอ 

5. การดัดทอ 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217301) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. คอนยาง   จํานวน 1 อัน 

2. คัตเตอรตัดทอ   จํานวน 1 อัน 

3. เครื่องมือขยายทอ   จํานวน 1 อัน 

4. ชุดเครื่องมืองานทอ   จํานวน 1 ชุด 

5. ดินสอ 2B/ปากกาหมึก   จํานวน 1 อัน 

6. ตลับเมตร   จํานวน 1 อัน 

1. ทอทองแดงขนาด 1/2 นิ้ว ความยาว 40 เซนติเมตร 

จํานวน 1 เสน 

2. ทอทองแดงขนาด 1/4 นิ้ว ความยาว 50 เซนติเมตร 

จํานวน 1 เสน 

3. ทอทองแดงขนาด  3/8 นิ้ว ความยาว 50 เซนติเมตร 

จํานวน 1 เสน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

7. ตะไบสามเหลี่ยม   จํานวน 1 อัน  

8. แปนประกอบ   จํานวน 1 ตัว 

9. มินิคัตเตอร   จํานวน 1 อัน 

10. รีมเมอร   จํานวน 1 อัน 

11. ชุดเชื่อมทอ  จํานวน 1 ชุด 

4. ทอทองแดงขนาด  5/16 นิ้ว  ความยาว 50 

เซนติเมตร  จํานวน 1 เสน 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลงานทอและการเชื่อม 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก งานทอและการเชื่อม รหัสโมดูลการฝก 

09217301 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : ชนิดของลวดเชื่อมแกส รหัสวิชา  

0921730102 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ-  ชัว่โมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- บอกชนิดของลวดเชื่อมแกส และการเลือกใชงานได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- ชนิดของลวดเชื่อมแกส 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217301) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลงานทอและการเชื่อม 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก งานทอและการเชื่อม รหัสโมดูลการฝก 

09217301 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : ชนิดของหัวเชื่อมแกส รหัสวิชา  

0921730103 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ1 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. บอกชนิดของหัวเชื่อมแกสได 

2. เลือกใชงานหัวเชื่อมแกสไดถูกตอง 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- ชนิดของหัวเชื่อมแกส 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217301) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. เวอรเนียคาลิปเปอร  จํานวน 1 ตัว 

2. หัวเชื่อมแกสขนาดตาง ๆ   จํานวน 1 ชุด 

 

1. ทอทองแดงขนาด 1/2 ความยาว 10 เซนติเมตร 

จํานวน 1 เสน 

2. ทอทองแดงขนาด 1/4 ความยาว 10 เซนติเมตร 

จํานวน 1 เสน 

3. ทอทองแดงขนาด 3/8 ความยาว 10 เซนติเมตร  

จํานวน 1 เสน 

4. ทอทองแดงขนาด 5/8 ความยาว 10 เซนติเมตร 

จํานวน 1 เสน 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลงานทอและการเชื่อม 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก งานทอและการเชื่อม รหัสโมดูลการฝก 

09217301 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 4 : การเชื่อมแกส รหัสวิชา  

0921730104 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ3 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. บอกข้ันตอนการเชื่อมแกส การปรับแตงแรงดันแกสอะเซทิลีน แกส LPG  

แกสออกซิเจนได 

2. เชื่อมแกส ปรับแตงแรงดันแกสอะเซทิลีน แกส LPG และแกสออกซิเจนได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- ข้ันตอนการเชื่อมแกส 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217301) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. คัตเตอรตัดทอ   จํานวน 1 อัน 

2. คีมจับของรอน   จํานวน 1 ตัว 

3. เครื่องมือขยายทอ   จํานวน 1 อัน 

4. ชุดเชื่อมแกส   จํานวน 1 ชุด 

5. รีมเมอร   จํานวน 1 ตัว 

1. ทอทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว ความยาว 20 เซนติเมตร  

จํานวน 1 เสน 

2. ทอรูเข็ม ความยาว 5 เซนติเมตร   จํานวน 1 เสน 

3. ฟลักซ   จํานวน 1 อัน 

4. ลวดเชื่อมเงิน   จํานวน 1 เสน 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลงานทอและการเชื่อม 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก งานทอและการเชื่อม รหัสโมดูลการฝก 

09217301 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 5 : การเชื่อมทอทองแดง รหัสวิชา  

0921730105 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ3 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. บอกข้ันตอนการเชื่อมทอทองแดงผานทอไนโตรเจนได 

2. เชื่อมทอทองแดงผานแกสไนโตรเจนได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- ข้ันตอนการเชื่อมทอทองแดงผานแกสไนโตรเจน 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217301) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. คอน   จํานวน 1 ตัว 

2. คีมจับของรอน  จํานวน 1 ตัว 

3. เครื่องมือขยายทอ  จํานวน 1 ชุด 

4. ชุดเชื่อมแกส  จํานวน 1 ชุด 

5. ถังไนโตรเจน  จํานวน 1 ตัว 

6. ท่ีจับทอ จํานวน 1 ชุด 

7. รีมเมอร จํานวน 1 ตัว 

8. วาลวหัวปรับความดันไนโตรเจน จํานวน 1 ชุด 

1. ทอทองแดงขนาด 1/2 นิ้ว ความยาว 40 เซนติเมตร 

จํานวน 1 เสน 

2. ทอทองแดงขนาด 3/8 นิ้ว ความยาว 20 เซนติเมตร 

จํานวน 1 เสน 

3. ทอทองแดงขนาด 5/8 นิ้ว ความยาว 20 เซนติเมตร 

จํานวน 1 อัน 

4. ฟลักซ จํานวน 1 เสน 

5. ลวดเชื่อมเงิน จํานวน 1 เสน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลงานทอและการเชื่อม 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 7 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก หลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น รหัสโมดูลการฝก

09217302 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 2 ชั่วโมง 15 นาที ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 15 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายหลักการทําความเย็นและสภาวะปรับอากาศได 

2. อธิบายวัฏจักรระบบการทําความเย็นและระบบปรับอากาศได 

3. อธิบายความหมายของหนวยวัดในระบบการทําความเย็นไดอยางถูกตอง 

4. อธิบายคุณสมบัติของสารทําความเย็น การแบงประเภทสารทําความเย็น การเลือกใช

สารทําความเย็น และถังบรรจุสารทําความเย็นไดอยางถูกตอง 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักการทําความเย็นและสภาวะปรับอากาศ หนวยวัดใน

ระบบการทําความเย็น สารทําความเย็น หรือผานการฝกอบรมท่ีเก่ียวของ จาก

หนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 6 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช

ระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายหลักการทําความเย็น 

และสภาวะปรับอากาศได 

2. อธิบายวัฏจักร 

ระบบการทําความเย็น และ 

ระบบปรับอากาศได 

หัวขอท่ี 1 : ระบบทําความเย็นและปรบัอากาศ 0:30 - 0:30 

3. อธิบายความหมาย 

ของหนวยวัดในระบบ 

หัวขอท่ี 2 : หนวยวัดในระบบทําความเย็น 0:45 - 0:45 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

การทําความเย็น 

ไดอยางถูกตอง 

4. อธิบายคุณสมบัติ 

ของสารทําความเย็น  

การแบงประเภท 

สารทําความเย็น  

การเลือกใชสารทําความเย็น 

และถังบรรจุสารทําความเย็น

ไดอยางถูกตอง 

หัวขอท่ี 3 : สารทําความเย็น 1:00 - 1:00 

รวมท้ังส้ิน 2:15 - 2:15 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก หลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น รหัสโมดูลการฝก 

09217302 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : ระบบทําความเย็นและปรบัอากาศ รหัสวิชา  

0921730201 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายหลักการทําความเย็นและสภาวะปรับอากาศได 

2. อธิบายวัฏจักรระบบการทําความเย็นและระบบปรับอากาศได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. หลักการทําความเย็นและสภาวะปรับอากาศ 

2. วัฏจักรของระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217302) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลหลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก หลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น รหัสโมดูลการฝก 

09217302 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : หนวยวัดในระบบทําความเย็น รหัสวิชา  

0921730202 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 45 นาที ทฤษฎ ี45 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายความหมายของหนวยวัดในระบบการทําความเย็นไดอยางถูกตอง 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. อุณหภูมิ 

2. ขนาดเครื่องทําความเย็น 

3. สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) 

4. ประสิทธิภาพการใหความเย็น (EER) 

5. ความดันสัมบูรณ ความดันเกจ และความดันบรรยากาศ 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217302) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลหลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก หลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น รหัสโมดูลการฝก 

09217302 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : สารทําความเย็น รหัสวิชา  

0921730203 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ชั่วโมง ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายคุณสมบัติของสารทําความเย็น การแบงประเภทสารทําความเย็น การเลือกใช 

สารทําความเย็น และถังบรรจุสารทําความเย็นไดอยางถูกตอง 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ชนิดและคุณสมบัติของสารทําความเย็น 

2. ประเภทของสารทําความเย็น 

3. การเลือกใชสารทําความเย็น 

4. ถังบรรจุสารทําความเย็น 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217302) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลหลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 

 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 8 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก สวนประกอบระบบทําความเยน็แบบอัด รหัสโมดูลการฝก

09217303 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 2 ชั่วโมง 15 นาที ทฤษฎี  2 ชั่วโมง 15 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายโครงสราง ชนิด หนาท่ีและหลักการทํางานของมอเตอรคอมเพรสเซอรได 

2. อธิบายหลักการทํางานของคอนเดนเซอร อีวาพอเรเตอร ลิ้นลดแรงดัน หรือ 

อุปกรณควบคุมการไหลได  

3. อธิบายหลักการทํางานของถังพักสารทําความเย็น อุปกรณกรองและแยกความชื้น 

4. อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณแยกน้ํามันหลอลื่น อุปกรณแยกน้ํายาเหลว  

อุปกรณเก็บเสียง อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และอุปกรณกรองดานความดันต่ํา 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ ชนิด หลักการทํางาน ของคอมเพรสเซอร คอนเดนเซอร  

อีวาพอเรเตอร ลิ้นลดแรงดัน หรืออุปกรณควบคุมการไหล หรือผานการฝกอบรม 

ท่ีเก่ียวของ จากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 7 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช

ระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายโครงสราง ชนิด หนาท่ี

และหลักการทํางานของ

มอเตอรคอมเพรสเซอรได 

หัวขอท่ี 1 : คอมเพรสเซอร 0:30 - 0:30 

2. อธิบายหลักการทํางานของ

คอนเดนเซอร อีวาพอเรเตอร 

ลิ้นลดแรงดัน หรือ 

หัวขอท่ี 2 : คอนเดนเซอร อีวาพอเรเตอร และ

อุปกรณควบคุมการไหล 

0:45 - 0:45 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

อุปกรณควบคุมการไหลได  

 

3. อธิบายหลักการทํางานของ 

ถังพักสารทําความเย็น 

อุปกรณกรองและแยกความชื้น 

หัวขอท่ี 3 : ถังพักสารทําความเย็น และ 

               อุปกรณกรองและแยกความชื้น 

0:30 - 0:30 

4. อธิบายหลักการทํางานของ

อุปกรณแยกน้ํามันหลอลื่น 

อุปกรณแยกน้ํายาเหลว 

อุปกรณเก็บเสียง  

อุปกรณแลกเปลีย่นความรอน 

และอุปกรณกรอง 

ดานความดันต่ํา 

หัวขอท่ี 4 : อุปกรณในระบบทําความเย็น 0:30 - 0:30 

รวมท้ังส้ิน 2:15 - 2:15 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก สวนประกอบระบบทําความเยน็แบบอัด รหัสโมดูลการฝก 

09217303 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : คอมเพรสเซอร รหัสวิชา  

0921730301 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายโครงสราง ชนิด หนาท่ีและหลักการทํางานของมอเตอรคอมเพรสเซอรได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. หนาท่ีของคอมเพรสเซอร 

2. ชนิดของคอมเพรสเซอร 

3. หลักการทํางานของคอมเพรสเซอร 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217303) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก สวนประกอบระบบทําความเยน็แบบอัด รหัสโมดูลการฝก 

09217303 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : คอนเดนเซอร อีวาพอเรเตอร และอุปกรณ

ควบคุมการไหล 

รหัสวิชา  

0921730302 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 45 นาที ทฤษฎ ี45 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายหลักการทํางานของคอนเดนเซอร อีวาพอเรเตอร ลิ้นลดแรงดัน หรืออุปกรณ

ควบคุมการไหลได  

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. คอนเดนเซอร 

2. อีวาพอเรเตอร 

3. อุปกรณควบคุมการไหล 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217303)  

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 

 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

67 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก สวนประกอบระบบทําความเยน็แบบอัด รหัสโมดูลการฝก 

09217303 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : ถังพักสารทําความเย็น และอุปกรณกรองและ

แยกความชื้น 

รหัสวิชา  

0921730303 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายหลักการทํางานของถังพักสารทําความเย็น อุปกรณกรองและแยกความชื้น 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. ถังพักสารทําความเย็น 

2. อุปกรณกรองและแยกความชื้น 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217303) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก สวนประกอบระบบทําความเยน็แบบอัด รหัสโมดูลการฝก 

09217303 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 4 : อุปกรณในระบบทําความเย็น รหัสวิชา  

0921730304 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณแยกน้ํามันหลอลื่น อุปกรณแยกน้ํายาเหลว  

อุปกรณเก็บเสียง อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และอุปกรณกรองดานความดันต่ํา 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. อุปกรณแยกน้ํามันหลอลื่น 

2. อุปกรณแยกน้ํายาเหลว 

3. อุปกรณเก็บเสียง 

4. อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

5. อุปกรณกรองดานความดันต่ํา 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217303) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 9 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก วงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก

09217304 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 9 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎี  2 ชั่วโมง 30 นาที ปฏิบัต ิ7 ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายหลักการทํางานของวงจร และอุปกรณไฟฟาในเครื่องปรับอากาศได 

2. อธิบายข้ันตอนการตรวจสอบอุปกรณวัดวงจรไฟฟา และอุปกรณปองกันของ

เครื่องปรับอากาศได 

3. ตรวจสอบอุปกรณวัดวงจรไฟฟา และอุปกรณปองกันของเครื่องปรับอากาศได  

4. อธิบายข้ันตอนการตรวจสอบการลัดวงจร และการรั่วลงดินได 

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวงจรไฟฟา หลักการทํางานของอุปกรณ และการตรวจสอบ

อุปกรณ จากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานการฝกโมดูลท่ี 8 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช

ระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายหลักการทํางานของ

วงจร และอุปกรณไฟฟา 

ในเครื่องปรับอากาศได 

หัวขอท่ี 1 : วงจรไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ 1:00 3:00 4:00 

2. อธิบายข้ันตอนการตรวจสอบ

อุปกรณวัดวงจรไฟฟา และ

อุปกรณปองกันของ

เครื่องปรับอากาศได 

หัวขอท่ี 2 : การตรวจสอบอุปกรณและวงจรไฟฟา

ของเครื่องปรับอากาศ 

1:00 4:00 5:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

3. ตรวจสอบอุปกรณวดั

วงจรไฟฟา และอุปกรณ

ปองกันของเครื่องปรับอากาศ

ได  

4. อธิบายข้ันตอนการตรวจสอบ

การลัดวงจร และการรั่วลงดิน

ได 

หัวขอท่ี 3 : การตรวจสอบการลัดวงจร และ 

               การรั่วลงดิน 

0:30 - 0:30 

รวมท้ังส้ิน 2:30 7:00 9:30 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

71 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก วงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก 

09217304 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : วงจรไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา  

0921730401 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 4 ชั่วโมง ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ3 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายหลักการทํางานของวงจร และอุปกรณไฟฟาในเครื่องปรับอากาศได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- หลักการทํางานของวงจร และอุปกรณไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217304) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. แบบทดสอบ   จํานวน 1 แผน 1. ดินสอสําหรับเขียนวงจรไฟฟา   จํานวน 1 แทง 

2. ไมบรรทัด   จํานวน 1 อัน 

3. ยางลบ   จํานวน 1 กอน 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลวงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก วงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก 

09217304 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : การตรวจสอบอุปกรณและวงจรไฟฟาของ

เครื่องปรับอากาศ 

รหัสวิชา  

0921730402 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 5 ชั่วโมง ทฤษฎ ี1 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ4 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายข้ันตอนการตรวจสอบอุปกรณวัดวงจรไฟฟา และอุปกรณปองกันของ

เครื่องปรับอากาศได 

2. ตรวจสอบอุปกรณวัดวงจรไฟฟา และอุปกรณปองกันของเครื่องปรับอากาศได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การวัดหาข้ัวมอเตอรคอมเพรสเซอร 

2. การวัดหาข้ัวมอเตอรพัดลม 

3. การวัดหาข้ัวสวิตซ 

4. การวัดหาข้ัวรีเลยชวยสตารท 

5. การวัดหาข้ัวเทอรโมสตัท 

6. การวัดหาข้ัวโอเวอรโหลด 

7. การวัดหาข้ัวโพเทนเชียลรีเลย 

8. การวัดหาข้ัวสตารทติ้งรีเลย 

9. การตรวจสอบคาปาซิเตอร 

10. การตรวจสอบอุปกรณปองกัน 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217304) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ไขควง จํานวน 1 อัน 

2. คอมเพรสเซอร จํานวน 1 เครื่อง 

3. คีม จํานวน 1 อัน 

4. มัลติมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง 

 

1. คอมเพรสเซอร   จํานวน  1 ตัว 

2. คาปาซิเตอร  จํานวน 1 ตัว 

3. ตัวควบคุมอุณหภูมิ (เทอรโมสตัท) จํานวน 1 ตัว 

4. โพเทนเชียลรีเลย  จํานวน 1 ตัว 

5. มอเตอรพัดลมคอยลเย็น  จํานวน 1 ตัว 

6. มอเตอรพัดลมคอยลรอน  จํานวน 1 ตัว 

7. แมคเนติกคอนแทคเตอร  จํานวน 1 ตัว 

8. สวิตซเลือก หรือ ชุดควบคุมทางไฟฟา จํานวน 1 ตัว 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลวงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

  

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก วงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก 

09217304 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : การตรวจสอบการลัดวงจรและการรั่วลงดิน รหัสวิชา  

0921730403 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ– ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายข้ันตอนการตรวจสอบการลัดวงจร และการรั่วลงดิน 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- การตรวจสอบการลัดวงจร และการรั่วลงดิน 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217304) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลวงจรไฟฟาในเครื่องปรบัอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 10 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก

09217305 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 19 ชั่วโมง 15 นาที ทฤษฎ ี5 ชั่วโมง 15 นาที ปฏิบัต ิ14 ชั่วโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพ่ือใหมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายข้ันตอนการเลือกสถานท่ีติดตั้ง และขอควรระวังในการติดตั้งได 

2. อธิบายข้ันตอนการเดินทอสารทําความเย็นและทอน้ําท้ิงได 

3. อธิบายวิธีการเลือกใชขนาดของสายไฟฟา การปฏิบัติตามกฎขอบังคับ 

ในการเดินสายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค การเลือกใช

อุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติไดอยางเหมาะสม 

4. อธิบายวิธีการเลือกขนาดสายไฟฟาท่ีเหมาะสม สายดิน และการตอวงจรไฟฟาได  

5. อธิบายวิธีการเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติ 

ท่ีเหมาะสม 

6. ติดตั้งและเดินสายไฟแบบเดินลอยหรือรอยทอได 

7. อธิบายข้ันตอนการทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศได 

8. ทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศได 

9. อธิบายข้ันตอนการแกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศเบื้องตนได 

10. แกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศเบื้องตนได 

11. อธิบายข้ันตอนการหุมฉนวนทอเย็น บุฉนวนของทอสงลมเย็น ตลอดจน 

การปองกันไมใหความชื้นกลั่นตัวเปนหยด การอุดรอยตอตามผนังและตามท่ีแขวน

หรือยึดทอได 

12. หุมฉนวนทอเย็น บุฉนวนของทอสงลมเย็น ตลอดจนการปองกันไมใหความชื้น 

กลั่นตัวเปนหยด การอุดรอยตอตามผนังและตามท่ีแขวนหรือยึดทอได 

13. อธิบายข้ันตอนการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศได 

14. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศได 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

5. พ้ืนฐาน

ความสามารถของ

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับ การติดตั้ง เดินสายไฟ การหุมฉนวน เพ่ือการติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ รวมถึงการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และการแกปญหา

เบื้องตน หรือเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 9 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เม่ือสําเร็จการฝกในโมดูลนีแ้ลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช

ระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ชั่วโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1. อธิบายข้ันตอน 

การเลือกสถานท่ีติดตั้ง และ 

ขอควรระวัง 

ในการติดตั้งได 

หัวขอท่ี 1 : สถานท่ีติดตั้ง 0:30 - 0:30 

2. อธิบายข้ันตอนการเดินทอ 

สารทําความเย็น และ 

ทอน้ําท้ิงได 

หัวขอท่ี 2 : การเดินทอ 0:30 - 0:30 

3. อธิบายวิธีการเลือกใช 

ขนาดของสายไฟฟา  

การปฏิบัติตามกฎขอบังคับ 

ในการเดินสายไฟฟา 

ของการไฟฟานครหลวง และ 

การไฟฟาสวนภูมิภาค  

การเลือกใชอุปกรณปองกัน

กระแสเกินและสวิตซตัดตอน

อัตโนมัติไดอยางเหมาะสม 

หัวขอท่ี 3 : กฎขอบังคับของการไฟฟา 0:30 - 0:30 

4. อธิบายวิธีการเลือก 

ขนาดสายไฟฟาท่ีเหมาะสม 

สายดิน และการตอวงจรไฟฟาได 

หัวขอท่ี 4 : การเลือกสายไฟฟาและการตอวงจร 0:30 - 0:30 

5. อธิบายวิธีการเลือกใชอุปกรณ

ปองกันกระแสเกินและ 

สวิตซตัดตอนอัตโนมัติ 

หัวขอท่ี 5 : อุปกรณปองกันทางไฟฟา 0:30 - 0:30 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

ท่ีเหมาะสม 

 

6. ติดตั้งและเดินสายไฟ 

แบบเดินลอยหรือรอยทอได 

หัวขอท่ี 6 : การเดินสายไฟ 0:30 - 0:30 

7. อธิบายข้ันตอนการทดสอบ 

การทํางาน 

ของเครื่องปรับอากาศได 

8. ทดสอบการทํางาน 

ของเครื่องปรับอากาศได 

หัวขอท่ี 7 : การทดสอบเครื่อง 0:30 4:00 4:30 

9. อธิบายข้ันตอนการแกไข

อาการขัดของ 

ของเครื่องปรับอากาศเบื้องตนได 

10. แกไขอาการขัดของ 

ของเครื่องปรับอากาศเบื้องตนได 

หัวขอท่ี 8 : การแกไขอาการขัดของ 0:45 3:00 3:45 

11. อธิบายข้ันตอนการหุมฉนวน 

ทอเย็น บุฉนวน 

ของทอสงลมเย็น ตลอดจน 

การปองกันไมใหความชื้น 

กลั่นตัวเปนหยด  

การอุดรอยตอตามผนัง และ

ตามท่ีแขวนหรือยึดทอได 

12. หุมฉนวนทอเย็น บุฉนวน 

ของทอสงลมเย็น ตลอดจน 

การปองกันไมใหความชื้น 

กลั่นตัวเปนหยด  

การอุดรอยตอตามผนังและ

ตามท่ีแขวนหรือยึดทอได 

หัวขอท่ี 9 : การปองกันความชื้น 0:30 4:00 4:30 

13. อธิบายข้ันตอนการบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศได 

14. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศได 

หัวขอท่ี 10 : การบํารุงรักษาเครื่อง 0:30 3:00 3:30 

รวมท้ังส้ิน 5:15 14:00 19:15 
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สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก 

09217305 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : สถานท่ีติดตั้ง รหัสวิชา  

0921730501 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายข้ันตอนการเลือกสถานท่ีติดตั้ง และขอควรระวังในการติดตั้งได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การเลือกสถานท่ีติดตั้ง 

2. ขอควรระวังในการติดตั้ง 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก 

09217305 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : การเดินทอ รหัสวิชา  

0921730502 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายข้ันตอนการเดินทอสารทําความเย็นและทอน้ําท้ิงได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การเดินทอสารทําความเย็น 

2. การเดินทอน้ําท้ิง 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก 

09217305 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : กฎขอบังคับของการไฟฟา รหัสวิชา  

0921730503 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายวิธีการเลือกใชขนาดของสายไฟฟา การปฏิบัติตามกฎขอบังคับ 

ในการเดินสายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค  

การเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติไดอยางเหมาะสม 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การเลือกใชขนาดของสายไฟตามกฎขอบังคับของการไฟฟา 

2. การเดินสายไฟตามกฎขอบังคับของการไฟฟา 

3. การเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติ 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

  

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก 

09217305 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 4 : การเลือกสายไฟฟาและการตอวงจร รหัสวิชา  

0921730504 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายวิธีการเลือกขนาดสายไฟฟาท่ีเหมาะสม สายดิน และการตอวงจรไฟฟาได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

1. การเลือกขนาดสายไฟฟา และสายดิน 

2. การตอวงจรไฟฟา 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

83 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก 

09217305 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 5 : อุปกรณปองกันทางไฟฟา รหัสวิชา  

0921730505 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- อธิบายวิธีการเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติท่ีเหมาะสม 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- การเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติ 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

84 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก 

09217305 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 6 : การเดินสายไฟ รหัสวิชา  

0921730506 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ- ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- ติดตั้งและเดินสายไฟแบบเดินลอยหรือรอยทอได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- การเดินสายไฟและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

85 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก 

09217305 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 7 : การทดสอบเครื่อง รหัสวิชา  

0921730507 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 4 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ4 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายข้ันตอนการทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศได 

2. ทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- ข้ันตอนการทดสอบเครื่อง 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. เครื่องปรับอากาศ   จํานวน 1 เครื่อง 

2. ชุดเครื่องมืองานทอ (ตัด ดัด บาน ขยาย ลบคม  

ชุดเชื่อม)  จํานวน 1 ชุด 

3. ชุดเครื่องมือชางไฟฟา (มัลติมิเตอร คลิปแอมป ไขควง 

คีมชางไฟฟา ฯลฯ)  จํานวน 1ชุด 

4. ชุดเครื่องมือชางเครื่องปรับอากาศ (เกจแมนิโฟลด  

ถังน้ํายาสารทําความเย็น ปมสุญญากาศ ฯลฯ) จํานวน 

1ชุด   

1. ดินสอ/ปากกา   จํานวน 1 แทง 

2. แบบบันทึกผล   จํานวน 1 แผน 

 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

86 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก 

09217305 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 8 : การแกไขอาการขัดของ รหัสวิชา  

0921730508 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ชั่วโมง 45 นาที ทฤษฎ ี45 นาที ปฏิบัต ิ3 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายข้ันตอนการแกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศเบื้องตนได 

2. แกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศเบื้องตนได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- การแกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศ 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิ

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. เกจแมนิโฟลด   จํานวน 1 เครื่อง  

2. ไขควงแฉก   จํานวน 1 ตัว 

3. ไขควงแบน   จํานวน 1 ตัว 

4. คีมชางไฟฟา   จาํนวน 1 ตัว 

5. เครื่องปรับอากาศ   จํานวน 1 เครื่อง 

6. แคลมปออนมิเตอร  จํานวน 1 เครื่อง 

7. ประแจเลื่อน ขนาด 6” จํานวน 1 ตัว 

8. มัลติมิเตอร  จํานวน 1 เครื่อง 

1. ใบบันทึกผลการตรวจสอบ  จํานวน 1 แผน 

 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก 

09217305 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 9 : การปองกันความชื้น รหัสวิชา  

0921730509 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 4 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ4 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. อธิบายข้ันตอนการหุมฉนวนทอเย็น บุฉนวนของทอสงลมเย็น ตลอดจนการปองกัน

ไมใหความชื้นกลั่นตัวเปนหยด การอุดรอยตอตามผนังและตามท่ีแขวนหรือยึดทอได 

2. หุมฉนวนทอเย็น บุฉนวนของทอสงลมเย็น ตลอดจนการปองกันไมใหความชื้น กลั่นตัว

เปนหยด การอุดรอยตอตามผนังและตามท่ีแขวนหรือยึดทอได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- การปองกันความชื้น การหุมฉนวน บุฉนวน และอุดรอยตอ 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. กาวทายางอุตสาหกรรม   จํานวน 1 อัน 

2. ฉนวน   จํานวน 1 อัน 

3. ทอทองแดง   จํานวน 1 ทอ 

4. แปรง / พูกัน   จํานวน 1 อัน 

5. มีดตัดฉนวน   จํานวน 1 อัน 

1. เทปพันทอ   จํานวน 1 มวน 

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

สวนที่ 3 หวัขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก 

ระดับ 1 

รหัสหลักสูตร 

0920164170201 

2. ช่ือโมดูลการฝก การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ รหัสโมดูลการฝก 

09217305 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 10 : การบํารุงรักษาเครื่อง รหัสวิชา  

0921730510 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที ทฤษฎ ี30 นาที ปฏิบัต ิ3 ชั่วโมง 

5. เกณฑการประเมิน เม่ือผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

- บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี ้

- ข้ันตอนการบํารุงรักษาเครื่อง 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. เครื่องปรับอากาศ  จํานวน 1 เครื่อง 

2. ชุดเครื่องมือชางไฟฟา (มัลติมิเตอร คลิปแอมป ไขควง 

คีมชางไฟฟา ฯลฯ) จํานวน 1ชุด 

3. ชุดเครื่องมือชางเครื่องปรับอากาศ (เกจแมนิโฟลด  

ถั งน้ํ ายาสารทําความเย็น ป มสุญญากาศ ฯลฯ )  

จํานวน 1ชุด 

4. ชุดล า ง เครื่ อ งปรับอากาศ (ป ม ฉีดน้ํ าแรงดันสู ง 

โบลวเวอร สายยาง ผาใบรับน้ํา ฯลฯ) จํานวน 1ชุด 

-  

10. เง่ือนไขการฝกอ่ืนๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ ส่ือ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

คณะผูจัดทําโครงการ 

คณะผูบริหาร 

1. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2. นางถวิล เพ่ิมเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

3. นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

4. นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

5. วาท่ีรอยตรี สมศักดิ์  พรหมดํา ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 

6. นางเพ็ญประภา ศิริรัตน ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบการฝก 

7. นายวัชรพงษ มุขเชิด ผูอํานวยการสํานักงานรับรองความรูความสามารถ 

  

คณะท่ีปรึกษาโครงการ  

1. ผศ. ดร. มนตร ี คําเงิน ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2. รศ. ดร. วิสุทธิ ์ สุนทรกนกพงศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

3. ผศ. สันติ ตันตระกูล ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

4. นายสุระชัย พิมพสาล ี ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

5. นายวินัย ใจกลา ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

6. นายวราวิช กําภู ณ อยุธยา สํานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

7. นายมนตรี ประชารัตน แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

8. นายธเนศ วงควัฒนานุรักษ แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

9. นายณัฐวุฒิ เสรีธรรม แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

10. นายหาญยงค หอสุขสิริ แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

11. นายสวัสดิ์ บุญเถ่ือน แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

 

 

 

 

 


