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คํานํา
เอกสารหลั ก สู ต รและโมดู ล การฝ ก สาขาช า งเครื่ อ งปรั บ อากาศในบ า นและการพาณิ ช ย ข นาดเล็ ก ระดั บ 1
รหั ส หลั ก สู ต ร 0920164170201 นี้ ได พั ฒ นาขึ้ น ภายใต โ ครงการพั ฒ นาระบบฝ ก และชุ ด การฝ ก ตามความสามารถ
เพื่อการพัฒนาฝมือแรงงาน (Competency Based Workforce Skill Training System) พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อนําไปใชเปนระบบการฝกอบรมตามความสามารถ สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
เพื่ อ ให ต อบสนองความต อ งการของกํา ลั ง แรงงานและตลาดแรงงานได อ ย า งเหมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ รองรั บ
ระบบการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและระบบการรับรองความรูความสามารถในอนาคต อีกทั้งเพื่อสงมอบ
ระบบการฝกอบรมนี้ใหแกกําลังแรงงานกลุมเปาหมายตางๆ ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในแงของขอบเขตของการใหบริการ
และจํานวนผูรับบริการ
ระบบการฝกอบรมตามความสามารถเปนระบบการฝกอบรมที่สงเสริมใหผูรับการฝกอบรมสามารถฝกฝนเรียนรู
ไดตามพื้นฐานความสามารถของตนในเวลาที่มีความสะดวก โดยเนนในเรื่องของการสงมอบการฝกอบรมที่หลากหลาย
ไปใหแก ผูรับการฝกอบรม และตองการใหผูรับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การฝกปฏิบัติจะดําเนินการในรูปแบบ
Learning by Doing และเน น ผลลั พธ การฝ กอบรมในการที่ทํา ใหผูรับ การฝ กอบรมมีความสามารถในการปฏิบัติ ง าน
ตามที่ตลาดแรงงานตองการ โดยยึดความสามารถของผูรับการฝกเปนหลัก การฝกอบรมในระบบดังกลาว จึงเปนรูปแบบ
การฝกอบรมที่สามารถรองรับการพัฒนารายบุคคลไดเปนอยางดี นอกจากนี้ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรการฝกตามความสามารถ
(Competency Based Curriculum : CBC) ซึ่งไดจากการวิเ คราะหงานอาชี พ (Job Analysis) ในแตละสาขาอาชีพ
จะถูกกําหนดเปนรายการความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ที่ผูรับการฝกอบรมจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
และสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบกิจการและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผูรับการฝกจะตองเรียนรูและฝกฝน
จนกว า จะสามารถปฏิ บั ติ เ องได ตามมาตรฐานที่ กํา หนดในแต ล ะรายการความสามารถ ทั้ ง นี้ การส ง มอบการฝ ก
สามารถดําเนินการไดทั้งรูปแบบการเรียนรูผานสื่อสิ่งพิมพ (Paper Based) และผานสื่อคอมพิวเตอร (Computer Based)
โดยผู รั บ การฝ ก สามารถเรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเอง (Self-Learning) ที่ บ า นหรื อ ที่ ทํา งาน และเข า รั บ การฝ ก ภาคปฏิ บั ติ
ตามความพรอม ตามความสะดวกของตน หรือตามแผนการฝก หรือตามตารางการนัดหมาย การฝกหรือทดสอบประเมินผล
ความรู ค วามสามารถกั บ หน ว ยฝ ก โดยมี ค รู ฝ ก หรื อ ผู ส อนคอยให คํา ปรึ ก ษา แนะนํา และจั ด เตรี ย มการฝ ก ภาคปฏิ บั ติ
รวมถึงจัดเตรียมและดําเนินการทดสอบ ประเมินผลในลักษณะตางๆ อันจะทําใหสามารถเพิ่มจํานวนผูรับการฝกไดมากยิ่งขึ้น
ช ว ยประหยั ด เวลาในการเดิ น ทาง และประหยั ด งบประมาณค า ใช จ า ยในการพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานให แ ก กาํ ลั ง แรงงาน
ในระยะยาว จึ ง ถื อ เป น รู ป แบบการฝ ก ที่ มี ค วามสํา คั ญ ต อ การพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน ทั้ ง ในป จ จุ บั น และอนาคต
ซึ่งหากมีการนําระบบการฝกอบรมตามความสามารถมาใชในการพัฒนาฝมือแรงงาน จะชวยทําใหประชาชน ผูใชแรงงาน
ผูวางงาน นักเรียน นักศึกษา และ ผูประกอบอาชีพอิสระ สามารถเขาถึงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางสะดวก
และไดรับประโยชนอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
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สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา

ก

สารบัญ

ข

มาตรฐานความสามารถ

1

สวนที่ 1 โครงสรางหลักสูตร

5

สวนที่ 2 โมดูลการฝก และสวนที่ 3 หัวขอวิชา
โมดูลการฝกที่ 1 09217201 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาและความปลอดภัย

15

ในการปฏิบัติงานชางเครื่องทําความเย็นและชางเครื่องปรับอากาศ
โมดูลการฝกที่ 2 09217202 หนวยวัดของระบบตาง ๆ ที่ใชในงานเครื่องทําความเย็น

23

การอานแบบเครื่องกล และทางไฟฟาเบื้องตน แบบวงจรไฟฟา
ที่เกี่ยวกับงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
โมดูลการฝกที่ 3 09217203 ทฤษฎีไฟฟา

29

โมดูลการฝกที่ 4 09217204 การใช บํารุงเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา

35

งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ
โมดูลการฝกที่ 5 09217205 การตอสายไฟฟา

41

โมดูลการฝกที่ 6 09217301 งานทอและการเชื่อม

47

โมดูลการฝกที่ 7 09217302 หลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น

58

โมดูลการฝกที่ 8 09217303 สวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด

63

โมดูลการฝกที่ 9 09217304 วงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ

69

โมดูลการฝกที่ 10 09217305 การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ

76

คณะผูจัดทํา
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มาตรฐานความสามารถ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาชางเครือ่ งปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
หนวยความสามารถ
ความสามารถยอย (งานยอย)
1. บอกความปลอดภัยใน
1. บอกหลัก กฎเกณฑ และขอกําหนดของความปลอดภัย
การปฏิบัติงานทางดาน
2. บอกสัญลักษณความปลอดภัย
ชางเครื่องทําความเย็นและ
3. บอกชนิดของเครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคล เพื่อให
ชางเครื่องปรับอากาศ
เกิดความปลอดภัย
4. อธิบายการปองกันอันตรายจากไฟฟา
5. อธิบายการปองกันอันตรายจากสารทําความเย็น ถังความดัน และ
ระมัดระวังในการเคลื่อนยายวัตถุที่มีน้ําหนัก
6. อธิบายการปองกันอันตรายจากการทํางานบนที่สูง
7. อธิบ ายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้อ งตน สํ าหรับ ผู ที่ถู ก ไฟฟ าดูด และ
ไดรับอุบัติเหตุ
2. บอกหนวยวัดของระบบตาง ๆ
1. บอกหนวยวัดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบปรับอากาศ
ที่ใชงานในเครื่องทําความเย็น
2. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา ระบบปรับ อากาศ
อานแบบเครื่องกล และ
และนําไปใช
แบบทางไฟฟาเบื้องตน รวมทั้ง
3. อธิบายการอานและเขียนวงจรควบคุมมอเตอร และนําไปใช
แบบวงจรไฟฟาที่เกี่ยวกับ
4. อธิบายการตอวงจรควบคุมมอเตอร และนําไปใช
งานเครื่องทําความเย็น และ
5. อธิบายการอานและเขียนไดอะแกรมตาง ๆ ที่ใชในงาน
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และนําไปใช
6. อธิบายการตอไดอะแกรมตาง ๆ ที่ใชในงานเครื่องทําความเย็น
และเครื่องปรับอากาศ และนําไปใช
3. อธิบายทฤษฎีไฟฟา
1. อธิบายชนิดของระบบไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ
2. อธิบายเกี่ยวกับฉนวนไฟฟา ตัวนําไฟฟา ความตานทาน และ
อินดักเตอร
3. อธิบายสัญลักษณของหนวยวัดทางไฟฟา
4. คํานวณไฟฟาเบื้องตนเกี่ยวกับกฎของโอหม กําลัง พลังงานไฟฟา
และวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ
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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
1. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดงานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และ
งานไฟฟา เครื่องทําความเย็น
เครื่องปรับอากาศ
และเครื่องปรับอากาศ
2. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา
งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ
3. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือสวนบุคคล
4. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือสวนบุคคล
5. ตอสายไฟฟา
1. บอกขั้นตอนการตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียว
2. ตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียว
3. บอกวิธีการตอสายไฟฟาดวยอุปกรณ
4. ใชอุปกรณในการตอสายไฟ
5. บอกขั้นตอนการเขาขั้วสายดวยหางปลา และย้ําหางปลา
6. เขาขั้วสายดวยหางปลา และย้ําหางปลา
7. บอกขั้นตอนการใชวายนัทตอสาย
8. ใชวายนัทตอสาย
9. บอกขั้นตอนการใชหลอดตอสายไฟ
10. ใชหลอดตอสายไฟ
11. บอกขัน้ ตอนการบัดกรี และการพันฉนวน
12. บัดกรี และพันฉนวน
13. บอกขั้นตอนการตรวจสอบ และการกําหนดขั้วคอมเพรสเซอร
14. ตรวจสอบ และกําหนดขั้วคอมเพรสเซอร
6. ปฏิบัตงิ านทอและการเชื่อม
1. บอกชนิดของทอที่ใชในเครื่องทําความเย็น
2. ตัดทอ ปรับแตงปลายทอ ขยายทอ บานทอ และดัดทอ
3. บอกชนิดของลวดเชื่อมแกส และการเลือกใชงาน
4. บอกชนิดของหัวเชื่อมแกส
5. เลือกใชงานหัวเชื่อมแกส
6. บอกขั้นตอนการเชื่อมแกส การปรับแตงแรงดันแกสอะเซทิลีน
แกส LPG แกสออกซิเจน
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ความสามารถยอย (งานยอย)
7. เชื่อมแกส ปรับแตงแรงดันแกสอะเซทิลีน แกส LPG และ
แกสออกซิเจน
8. บอกขั้นตอนการเชื่อมทอทองแดงผานทอไนโตรเจน
9. เชื่อมทอทองแดงผานแกสไนโตรเจน
7. อธิบายหลักการทําความเย็นและ 1. อธิบายหลักการทําความเย็นและสภาวะปรับอากาศ
สารทําความเย็น
2. อธิบายวัฏจักรระบบการทําความเย็นและระบบปรับอากาศ
3. อธิบายความหมายของหนวยวัดในระบบการทําความเย็น
4. อธิบายคุณสมบัติของสารทําความเย็น การแบงประเภท
สารทําความเย็น การเลือกใชสารทําความเย็น และถังบรรจุ
สารทําความเย็น
8. อธิบายสวนประกอบ
1. อธิบายโครงสราง ชนิด หนาที่และหลักการทํางานของมอเตอร
ระบบทําความเย็นแบบอัด
คอมเพรสเซอร
2. อธิบายหลักการทํางานของคอนเดนเซอร อีวาพอเรเตอร ลิ้นลด
แรงดัน หรืออุปกรณควบคุมการไหล
3. อธิบายหลักการทํางานของถังพักสารทําความเย็น อุปกรณกรองและ
แยกความชื้น
4. อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณแยกน้ํามันหลอลื่น
อุปกรณแยกน้ํายาเหลว อุปกรณเก็บเสียง อุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอน และอุปกรณกรองดานความดันต่ํา
9. ตรวจสอบวงจรไฟฟา
1. อธิบายหลักการทํางานของวงจร และอุปกรณไฟฟาใน
ในเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ
2. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณวัดวงจรไฟฟา และ
อุปกรณปองกันของเครื่องปรับอากาศ
3. ตรวจสอบอุปกรณวัดวงจรไฟฟา และอุปกรณปองกัน
ของเครื่องปรับอากาศ
4. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบการลัดวงจร และการรั่วลงดิน
10. ติดตั้งและทดสอบ
1. อธิบายขั้นตอนการเลือกสถานที่ติดตั้ง และขอควรระวังในการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
2. อธิบายขั้นตอนการเดินทอสารทําความเย็นและทอน้ําทิ้ง
3
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาชางเครือ่ งปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
หนวยความสามารถ
ความสามารถยอย (งานยอย)
3. อธิ บ ายวิ ธี ก ารเลื อ กใช ข นาดของสายไฟฟ า การปฏิ บั ติ ต ามกฎ
ขอบังคับในการเดินสายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟา
สวนภูมิภาค การเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซ
ตัดตอนอัตโนมัติไดอยางเหมาะสม
4. อธิบายวิธีการเลือกขนาดสายไฟฟาที่เหมาะสม สายดิน และ
การตอวงจรไฟฟา
5. อธิบายวิธีการเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซตัดตอน
อัตโนมัติที่เหมาะสม
6. ติดตั้งและเดินสายไฟแบบเดินลอยหรือรอยทอ
7. อธิบายขั้นตอนการทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
8. ทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
9. อธิบายขั้นตอนการแกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศเบื้องตน
10. แกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศเบื้องตน
11. อธิบายขั้นตอนการหุมฉนวนทอเย็น บุฉนวนของทอสงลมเย็น
ตลอดจนการปองกันไมใหความชื้นกลั่นตัวเปนหยด การอุดรอยตอ
ตามผนังและตามที่แขวนหรือยึดทอ
12. หุมฉนวนทอเย็น บุฉนวนของทอสงลมเย็น ตลอดจนการปองกัน
ไมใหความชื้นกลั่นตัวเปนหยด การอุดรอยตอตามผนังและ
ตามที่แขวนหรือยึดทอ
13. อธิบายขั้นตอนการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
14. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
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ส ว นที่ 1 โครงสร า งหลั ก สู ต ร
1. หลักสูตรการฝก
ยกระดับฝมือ

ชื่อหลักสูตร : สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและ
การพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1

รหัสหลักสูตร
0920164170201

2. ระยะเวลาการฝกอบรม
รวม 82 ชั่วโมง
ทฤษฎี 30 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 52 ชั่วโมง
3. ขอบเขตของหลักสูตร
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝกในสาขาชางเครื่องปรับอากาศในบาน
และการพาณิ ช ย ข นาดเล็ ก เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามสามารถและทั ศ นคติ ต ามมาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ
สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 ดังนี้
3.1 มีความรูในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางไฟฟา งานชางเครื่องทําความเย็น และชางเครื่องปรับอากาศได
อยางปลอดภัย
3.2 มีความรูเกี่ยวกับหนวยวัดของระบบตาง ๆ ที่ใชงานในเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และ
สามารถอานแบบเครื่องกล แบบทางไฟฟาเบื้องตน รวมทั้งแบบวงจรไฟฟาที่เกี่ยวกับงานเครื่องทําความเย็น
3.3 มีความรูเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟา
3.4 มีความรูความสามารถในการใชงานเครื่องมือวัดงานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ
3.5 มีความรูความสามารถในการตอสายไฟฟาตามแบบที่กําหนด
3.6 มีความรูความสามารถในการตัด ปรับแตง ขยาย บาน ดัด และการเชื่อมทอทองแดง
3.7 มีความรูเกี่ยวกับหลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น
3.8 มีความรูเกี่ยวกับสวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด
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 ในสาขาที่จะฝกอบรม หรือ
3. อยูในระหวางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปสุดทายในสาขา
ที่จะฝกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึ กษา หรือจบการศึ ก ษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝกอบรม หรือ
4. ผานการฝกอบรมในสาขาที่เกี่ยวของ
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5. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
หนวย
ความสามารถ
บอกความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
ทางด า นชาง
เครื่องทําความเย็น
และชา ง
เครือ่ งปรับอากาศ

ชื่อโมดูลการฝก

ผลลัพธการเรียนรู

(09217201)
ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
เกี่ ยวกั บ ไฟฟ า และ
ความปลอดภัย ใน
การปฏิบัติงานช าง
เครื่ องทําความเย็ น
และชาง
เครื่องปรับอากาศ

1. บอกหลัก กฎเกณฑ และขอกําหนดของ
ความปลอดภัยได
2. บอกสัญลักษณความปลอดภัยได
3. บอกชนิดของเครื่องมือและอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล เพื่อใหเกิดความปลอดภัยได
4. อธิบายการปองกันอันตรายจากไฟฟาได
5. อธิบายการปองกันอันตรายจาก
สารทําความเย็น ถังความดัน และระมัดระวัง
ในการเคลื่อนยายวัตถุที่มีน้ําหนักได
6. อธิบายการปองกันอันตรายจากการทํางาน
บนที่สูงได
7. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับ
ผูที่ถูกไฟฟาดูด และไดรับอุบัติเหตุ
บอกหนวยวัดของ
(09217202)
1. บอกหนวยวัดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ระบบตาง ๆ
หนวยวัดของระบบ
ระบบปรับอากาศได
ที่ใชงานใน
ตาง ๆ ที่ใชงานใน
2. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา
เครื่องทําความเย็น เครื่องทําความเย็น
ระบบปรับอากาศ และนําไปใชได
อานแบบเครื่องกล การอานแบบเครือ่ งกล 3. อธิบายการอานและเขียนวงจรควบคุมมอเตอร
และแบบทางไฟฟา และทางไฟฟาเบื้องตน
และนําไปใชได
เบื้องตน รวมทั้ง
แบบวงจรไฟฟา
4. อธิบายการตอวงจรควบคุมมอเตอร และ
แบบวงจรไฟฟา
ที่เกี่ยวกับงาน
นําไปใชได
ที่เกี่ยวกับงาน
เครื่องทําความเย็น
5. อธิบายการอานและเขียนไดอะแกรมตาง ๆ
เครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ
ที่ใชในงานเครื่องทําความเย็นและ
และ
เครื่องปรับอากาศ และนําไปใชได
เครื่องปรับอากาศ
6. อธิบายการตอไดอะแกรมตาง ๆ ที่ใชในงาน
เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และ
นําไปใชได
6
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ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
3:15
-

3:15

-

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

หนวย
ความสามารถ
อธิบายทฤษฎีไฟฟา

ชื่อโมดูลการฝก
(09217203)
ทฤษฎีไฟฟา

1.
2.
3.
4.

5.

ใช บํารุงรักษาและ
ทดสอบงานไฟฟา
เครื่องทําความเย็น
และเครื่อง
ปรับอากาศ

(09217204)
การใช บํารุงรักษา
เครื่องมือวัดและ
ทดสอบงานไฟฟา
งานเครื่องทํา
ความเย็น และ
เครื่องปรับอากาศ

1.
2.

3.
4.

ตอสายไฟฟา

(09217205)
การตอสายไฟฟา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ทฤษฎี ปฏิบัติ
อธิ บ ายชนิ ด ของระบบไฟฟ า กระแสตรง และ 2:45
กระแสสลับได
อธิบายเกี่ยวกับฉนวนไฟฟา ตัวนําไฟฟา
ความตานทาน และอินดักเตอรได
อธิบายสัญลักษณของหนวยวัดทางไฟฟาได
คํ า นวณไฟฟ า เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ กฎของโอห ม
กําลัง พลังงานไฟฟา และวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ
ได
บอกระบบไฟฟาแบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต
ระบบไฟฟาแบบ 3 เฟส 3 สาย แบบ 3 เฟส
4 สาย 380/220 โวลตไดอยางถูกตอง
บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดงานไฟฟา
3:15 8:00
งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศได
ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบ
งานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และ
เครื่องปรับอากาศได
บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือ
สวนบุคคลได
ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือ
สวนบุคคลได
บอกขั้นตอนการตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและ 2:00 12:00
สายตีเกลียวได
ตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียวได
บอกวิธีการตอสายไฟฟาดวยอุปกรณได
ใชอุปกรณในการตอสายไฟได
บอกขั้นตอนการเขาขั้วสายดวยหางปลา และ
ย้ําหางปลาได
เขาขั้วสายดวยหางปลา และย้ําหางปลาได
บอกขั้นตอนการใชวายนัทตอสายได
7
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หนวย
ความสามารถ

ปฏิบัติงานทอและ
การเชื่อม

อธิบายหลักการ
ทําความเย็นและ
สารทําความเย็น

ชื่อโมดูลการฝก

ผลลัพธการเรียนรู

8. ใชวายนัทตอสายได
9. บอกขั้นตอนการใชหลอดตอสายไฟได
10. ใชหลอดตอสายไฟได
11. บอกขั้นตอนการบัดกรี และการพันฉนวนได
12. บัดกรี และพันฉนวนได
13. บอกขั้นตอนการตรวจสอบ และการกําหนดขั้ว
คอมเพรสเซอรได
14. ตรวจสอบ และกําหนดขั้วคอมเพรสเซอรได
(09217301)
1. บอกชนิดของทอที่ใชในเครื่องทําความเย็นได
งานทอและการเชื่อม 2. ตัดทอ ปรับแตงปลายทอ ขยายทอ บานทอ
และดัดทอได
3. บอกชนิดของลวดเชื่อมแกส และการเลือกใชงาน
ได
4. บอกชนิดของหัวเชื่อมแกสได
5. เลือกใชงานหัวเชื่อมแกสไดถูกตอง
6. บอกขั้นตอนการเชื่อมแกส การปรับแตงแรงดัน
แกสอะเซทิลีน แกส LPG และแกสออกซิเจนได
7. เชื่อมแกส ปรับแตงแรงดันแกสอะเซทิลีน
แกส LPG และแกสออกซิเจนได
8. บอกขั้นตอนการเชื่อมทอทองแดง
ผานทอไนโตรเจนได
9. เชื่อมทอทองแดงผานแกสไนโตรเจนได
(09217302)
1. อธิบายหลักการทําความเย็นและสภาวะ
หลักการทําความเย็น
ปรับอากาศได
และสารทําความเย็น 2. อธิบายวัฏจักรระบบการทําความเย็นและ
ระบบปรับอากาศได
3. อธิบายความหมายของหนวยวัด
ในระบบการทําความเย็นไดอยางถูกตอง
8
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อธิบายสวนประกอบ
(09217303)
ระบบทําความเย็น สวนประกอบระบบ
แบบอัด
ทําความเย็นแบบอัด

ตรวจสอบ
วงจรไฟฟาใน
เครื่องปรับอากาศ

(09217304)
วงจรไฟฟาใน
เครื่องปรับอากาศ

ติ ด ตั้ ง และทดสอบ
(09217305)
เครื่องปรับอากาศ การติดตั้งและ
ทดสอบ
เครื่องปรับอากาศ

ผลลัพธการเรียนรู
4. อธิบายคุณสมบัติของสารทําความเย็น
การแบงประเภทสารทําความเย็น การเลือกใช
สารทําความเย็น และถังบรรจุสารทําความเย็น
ไดอยางถูกตอง
1. อธิบายโครงสราง ชนิด หนาที่ และ
หลักการทํางานของมอเตอรคอมเพรสเซอรได
2. อธิบายหลักการทํางานของคอนเดนเซอร
อีวาพอเรเตอร ลิ้นลดแรงดัน หรืออุปกรณ
ควบคุมการไหลได
3. อธิบายหลักการทํางานของ
ถังพักสารทําความเย็น อุปกรณกรอง และ
แยกความชื้น
4. อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณแยก
น้ํามันหลอลื่น อุปกรณแยกน้ํายาเหลว
อุปกรณเก็บเสียง อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
และอุปกรณกรองดานความดันต่ํา
1. อธิบายหลักการทํางานของวงจร และ
อุปกรณไฟฟาในเครื่องปรับอากาศได
2. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ
วัดวงจรไฟฟา และอุปกรณปองกันของ
เครื่องปรับอากาศได
3. ตรวจสอบอุปกรณวัดวงจรไฟฟา และ
อุปกรณปองกันของเครื่องปรับอากาศได
4. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบการลัดวงจร และ
การรั่วลงดินได
1. อธิบายขั้นตอนการเลือกสถานที่ติดตั้ง และ
ขอควรระวังในการติดตั้งได
2. อธิบายขั้นตอนการเดินทอสารทําความเย็น และ
ทอน้ําทิ้งได
9
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2:15

-

2:30

7:00

5:15

14:00
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ความสามารถ

ชื่อโมดูลการฝก

ผลลัพธการเรียนรู
3. อธิบายวิธีการเลือกใชขนาดของสายไฟฟา
การปฏิบัติตามกฎขอบังคับในการเดินสายไฟฟา
ของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟา
สวนภูมิภาค การเลือกใชอุปกรณปองกัน
กระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติ
ไดอยางเหมาะสม
4. อธิบายวิธีการเลือกขนาดสายไฟฟาที่เหมาะสม
สายดิน และการตอวงจรไฟฟาได
5. อธิบายวิธีการเลือกใชอุปกรณปองกัน
กระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติ
ที่เหมาะสม
6. ติดตั้งและเดินสายไฟแบบเดินลอยหรือร อยท อ
ได
7. อธิบายขั้นตอนการทดสอบการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศได
8. ทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศได
9. อธิบายขั้นตอนการแกไขอาการขัดของของ
เครื่องปรับอากาศเบื้องตนได
10. แกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศ
เบื้องตนได
11. อธิบายขั้นตอนการหุมฉนวนทอเย็น บุฉนวน
ของทอสงลมเย็น ตลอดจนการปองกันไมให
ความชื้นกลั่นตัวเปนหยด การอุดรอยตอ
ตามผนังและตามที่แขวนหรือยึดทอได
12. หุมฉนวนทอเย็น บุฉนวนของทอสงลมเย็น
ตลอดจนการปองกันไมใหความชื้น
กลั่นตัวเปนหยด การอุดรอยตอตามผนัง และ
ตามที่แขวนหรือยึดทอได
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13. อธิบายขั้นตอนการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศได
14. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศได
30:00 52:00
82:00
6. วิธีการ
เปนการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผูรับการฝก เพื่อประเมินความรู ความสามารถ
ประเมินผล
ตามเกณฑที่กําหนด 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 และวัสดุที่ใชในการฝกและการประเมิน
8.1 เครื่องมือและอุปกรณ
จํานวน/คน
1. เกจแมนิโฟลด
1 เครื่อง
2. ไขควง
4 อัน
3. ไขควงแฉก
4 ตัว
4. ไขควงปากแบน
4 ตัว
5. คอน
1 ตัว
6. คอนเดนซิ่งยูนิต
1 ชุด
7. คอนยาง
1 อัน
8. คอมเพรสเซอร
3 อัน
9. คัตเตอร
1 อัน
10. คัตเตอรตัดทอ
3 อัน
11. คาปาซิเตอร
1 ตัว
12. คีม
1 อัน
13. คีมจับของรอน
2 ตัว
14. คีมชางไฟฟา
1 ตัว
15. คีมตัด
1 ตัว
16. คีมบีบหางปลา
1 ตัว
รวมทั้งสิ้น
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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. ที่จับทอ
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
12
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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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47. แมนิโฟลเกจ
48. รีมเมอร
49. วาลวหัวปรับความดันไนโตรเจน
50. เวอรเนียคาลิปเปอร
51. หัวเชื่อมแกสขนาดตาง ๆ
52. หัวแรง
8.2 วัสดุที่ใชในการฝกและการประเมิน
1. ฉนวน
2. ชุดเครื่องเขียน
3. ดินสอสําหรับเขียนวงจรไฟฟา
4. ตะกั่วบัดกรี
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
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1 ตัว
1 อัน
1 ชุด
1 ตัว
1 ชุด
1 ตัว
จํานวน/คน
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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26. ลวดเชื่อมเงิน
2 เสน
27. วายนัท
2 ชิ้น
28. สกรูยึดแผงยึดคอยลเย็น
1 ชุด
29. สวิตซเลือก หรือ ชุดควบคุมทางไฟฟา
1 ตัว
30. สายไฟ THW ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร ยาว 15 เซนติเมตร
2 เสน
31. สายไฟ THW ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร ยาว 20 เซนติเมตร
8 เสน
32. สายไฟ THW ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร ยาว 15 เซนติเมตร
9 เสน
33. สายไฟ THW ขนาด 6 ตารางมิลลิเมตร ยาว 15 เซนติเมตร
4 เสน
34. สายไฟ THW ขนาด 6 ตารางมิลลิเมตร ยาว 25 เซนติเมตร
4 เสน
35. สายไฟ VSF ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร ยาว 15 เซนติเมตร
10 เสน
36. สายไฟสําหรับเสียบเขาชุดฝก
1 ชุด
37. หลอดตอสาย
2 ชิ้น
38. หลอดไฟ 120 W
1 อัน
39. หลอดไฟ 40 W
1 อัน
40. หลอดไฟ 60 W
1 อัน
41. หางปลาแบบกลมหุมฉนวน
2 ชิ้น
42. หางปลาแบบแฉกหุมฉนวน
2 ชิ้น
43. หางปลาแบบเหลี่ยมหุมฉนวน
2 ชิ้น
8.3 สื่อการฝก ชุดการฝกและเอกสารประกอบการฝกและการประเมิน
จํานวน/คน
1. คูมือครูฝก
1 เลม
2. คูมือผูรับการฝก
1 เลม
3. คูมือการประเมิน
1 เลม
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
1 ชุด
9. คุณสมบัติของครูฝก/วิทยากร
ผูร ับการฝกจะไดรับการฝกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยครูฝกจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือวิทยากร
จากภายนอก ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผานการคัดเลือกตามขอกําหนดของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2. มีประสบการณดานการสอนหรือผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมการเปนวิทยากรระบบการฝก
ตามความสามารถ
3. มีความรู ความสามารถในสาขาอาชีพที่จะฝกอบรม
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 1
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
รหัสหลักสูตร
ระดับ 1
0920164170201
2. ชื่อโมดูลการฝก
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา และ
รหัสโมดูลการฝก
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางเครื่องทําความเย็นและ
09217201
ชางเครื่องปรับอากาศ
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง 15 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหน วย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกหลัก กฎเกณฑ และขอกําหนดของความปลอดภัยได
2. บอกสัญลักษณความปลอดภัยได
3. บอกชนิดของเครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคล เพื่อใหเกิดความปลอดภัยได
4. อธิบายการปองกันอันตรายจากไฟฟาได
5. อธิบายการปองกันอันตรายจากสารทําความเย็น ถังความดัน และระมัดระวัง
ในการเคลื่อนยายวัตถุที่มีน้ําหนักได
6. อธิบายการปองกันอันตรายจากการทํางานบนที่สูงได
7. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผูที่ถูกไฟฟาดูด และไดรับอุบัติเหตุ
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ การอานปาย สัญลักษณ ตาง ๆ ดานความปลอดภัย หรือ
ผูรับการฝก
ผ า นการฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การกู ชี พ (พยุ ง ชี พ ) การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น จาก
หนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. บอกหลัก กฎเกณฑ และ
หัวขอที่ 1 : กฎและขอปฏิบัติดานความปลอดภัย
0:30
0:30
ขอกําหนดของความปลอดภัย
ในการทํางาน
ได
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2. บอกสัญลักษณความปลอดภัย
ได
3. บอกชนิดของเครื่องมือและ
อุปกรณปองกันสวนบุคคล
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยได
4. อธิบายการปองกันอันตราย
จากไฟฟาได
5. อธิบายการปองกันอันตราย
จากสารทําความเย็น
ถังความดัน และระมัดระวัง
ในการเคลื่อนยายวัตถุ
ที่มีน้ําหนักได
6. อธิบายการปองกันอันตราย
จากการทํางานบนที่สูงได
7. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องตนสําหรับผูที่ถูกไฟฟาดูด
และไดรับอุบัติเหตุ

หัวขอที่ 2 : สัญลักษณความปลอดภัย

0:30

-

0:30

หัวขอที่ 3 : เครื่องมือและอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล

0:30

-

0:30

หัวขอที่ 4 : การป องกัน อัน ตรายของไฟฟา
และอุป กรณ ที่เ กี่ย วข อ งกั บ
ระบบเครื่ องทํา ความเย็น และ
ระบบปรับ อากาศ

0:45

-

0:45

หัวขอที่ 5 : วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน

1:00

-

1:00

รวมทั้งสิ้น

3:15

-

3:15

16
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
2. ชื่อโมดูลการฝก
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา และ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางเครื่องทําความเย็น และ
ชางเครื่องปรับอากาศ
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 1 : กฎและขอปฏิบัติดานความปลอดภัย
ในการทํางาน
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกหลัก กฎเกณฑ และขอกําหนดของความปลอดภัยได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. กฎและขอปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217201
รหัสวิชา
0921720101
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

2. ขอปฏิบัติดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟา
3. หลักการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
7. วิธีการฝกอบรม
8. วิธีการประเมินผล

- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217201)
ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ชางเครื่องทําความเย็นและชางเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

3. ชือ่ หัวขอวิชา

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางเครื่องทําความเย็น และ
ชางเครื่องปรับอากาศ
หัวขอที่ 2 : สัญลักษณความปลอดภัย

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217201
รหัสวิชา
0921720102
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกสัญลักษณความปลอดภัยได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. เครื่องหมายหาม
2. เครื่องหมายเตือน
3. เครื่องหมายบังคับ
4. เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217201)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ชางเครื่องทําความเย็นและชางเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

3. ชือ่ หัวขอวิชา

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางเครื่องทําความเย็น และ
ชางเครื่องปรับอากาศ
หัวขอที่ 3 : เครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคล

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217201
รหัสวิชา
0921720103
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกชนิดของเครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคล เพื่อใหเกิดความปลอดภัยได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หลักการ เกณฑในการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
2. ประเภทของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217201)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ชางเครื่องทําความเย็นและชางเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
รหัสหลักสูตร
ระดับ 1
0920164170201
2. ชื่อโมดูลการฝก
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาและ
รหัสโมดูลการฝก
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางเครื่องทําความเย็น และ
09217201
ชางเครื่องปรับอากาศ
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 4 : การป อ งกั น อัน ตรายของไฟฟาและอุป กรณ
รหัสวิชา
ที่ เ กี่ ย วข องกับ ระบบเครื่ องทําความเย็น และ
0921720104
ระบบปรั บ อากาศ
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายการปองกันอันตรายจากไฟฟาได
2. อธิบายการปองกันอันตรายจากสารทําความเย็น ถังความดัน และระมัดระวัง
ในการเคลื่อนยายวัตถุที่มีน้ําหนักได
3. อธิบายการปองกันอันตรายจากการทํางานบนที่สูง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. อันตรายจากไฟฟาตอรางกาย
2. การปองกันกระแสไฟฟาดูด
3. การปองกันอันตรายจากสารทําความเย็น ถังความดัน
4. วิธีการเคลื่อนยายวัตถุที่มีน้ําหนัก
5. การปองกันอันตรายจากการทํางานบนที่สูง
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217201)
8. วิธกี ารประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ชางเครื่องทําความเย็นและชางเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

3. ชือ่ หัวขอวิชา

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางเครื่องทําความเย็น และ
ชางเครื่องปรับอากาศ
หัวขอที่ 5 : วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217201
รหัสวิชา
0921720105
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผูที่ถูกไฟฟาดูด และไดรับอุบัติเหตุ
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การชวยเหลือผูถูกกระแสไฟฟาดูด
2. การปฐมพยาบาลผูถูกกระแสไฟฟาดูด และไดรับอุบัติเหตุ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217201)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
-

10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ชางเครื่องทําความเย็นและชางเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 2
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
รหัสหลักสูตร
ระดับ 1
0920164170201
2. ชื่อโมดูลการฝก
หนวยวัดของระบบตาง ๆ ที่ใชงานในเครื่องทําความเย็น
รหัสโมดูลการฝก
การอานแบบเครื่องกล และทางไฟฟาเบื้องตน แบบวงจรไฟฟา
09217202
ที่เกี่ยวกับงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง 15 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกหนวยวัดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบปรับอากาศ
2. อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา ระบบปรับอากาศ และนําไปใชได
3. อธิบายการอานและเขียนวงจรควบคุมมอเตอร และนําไปใชได
4. อธิบายการตอวงจรควบคุมมอเตอร และนําไปใชได
5. อธิ บ ายการอ า นและเขีย นไดอะแกรมต าง ๆ ที่ใชในงานเครื่ อ งทํา ความเย็ น และ
เครื่องปรับอากาศ และนําไปใชได
6. อธิบายการตอไดอะแกรมตาง ๆ ที่ใชในงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
และนําไปใชได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ สัญลักษณ ไดอะแกรม ทางไฟฟาและระบบปรับอากาศ
ผูรับการฝก
หรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการประยุกตใชสัญลักษณ ไดอะแกรม ทางไฟฟาและ
ระบบปรับอากาศ จากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 1 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. บอกหนวยวัดตาง ๆ ที่
หัวขอที่ 1 : หนวยวัดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
0:30
0:30
เกีย่ วของกับระบบปรับอากาศ
ระบบเครื่ องทําความเย็น และ
ระบบเครื่องปรับอากาศ
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2. อธิบายการอานและเขียน
หัวขอที่ 2 : การอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา
สัญลักษณทางไฟฟา
ระบบเครื่องทําความเย็น และ
ระบบปรับอากาศ และ
ระบบเครื่องปรับอากาศ
นําไปใชได
3. อธิบายการอานและเขียน
หัวขอที่ 3 : วงจรควบคุมมอเตอร
วงจรควบคุมมอเตอร และ
นําไปใชได
4. อธิบายการตอวงจร
ควบคุมมอเตอร
และนําไปใชได
5. อธิบายการอานและเขียน
หัวขอที่ 4 : ไดอะแกรมตาง ๆ ที่ใชในงาน
ไดอะแกรมตาง ๆ ที่ใชในงาน
เครื่องทําความเย็นและ
เครื่องทําความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ และนําไปใช
6. อธิบายการตอไดอะแกรม
ตาง ๆ ที่ใชในงาน
เครื่องทําความเย็น และ
เครื่องปรับอากาศ และ
นําไปใชได
รวมทั้งสิ้น
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
รหัสหลักสูตร
ระดับ 1
0920164170201
2. ชื่อโมดูลการฝก
หนวยวัดของระบบตาง ๆ ที่ใชงานในเครื่องทําความเย็น
รหัสโมดูลการฝก
การอ า นแบบเครื่ องกล และทางไฟฟ า เบื้ องต น
09217202
แบบวงจรไฟฟ า ที่ เ กี่ ย วกับ งานเครื่ อ งทํา ความเย็น และ
เครื่องปรับอากาศ
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 1 : หนวยวัดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ
รหัสวิชา
เครื่องทําความเย็นและระบบปรับอากาศ
0921720201
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 0:30 ชั่วโมง
ทฤษฎี 0:30 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกหนวยวัดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบปรับอากาศ
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ระบบเมตริก
2. ระบบอังกฤษ
3. ระบบเอสไอ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217202)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลหนวยวัดของระบบตาง ๆ ที่ใชงานในเครื่องทําความเย็น การอานแบบเครื่องกล
และทางไฟฟาเบื้องตน แบบวงจรไฟฟาที่เกี่ยวกับงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
รหัสหลักสูตร
ระดับ 1
0920164170201
2. ชื่อโมดูลการฝก
หนวยวัดของระบบตาง ๆ ที่ใชงานในเครื่องทําความเย็น
รหัสโมดูลการฝก
การอ า นแบบเครื่ องกล และทางไฟฟา เบื้ องต น
09217202
แบบวงจรไฟฟ า ที ่ เ กี ่ ย วกับ งานเครื่ อ งทํา ความเย็ น และ
เครื่องปรับอากาศ
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 2 : การอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา
รหัสวิชา
ระบบเครื่องทําความเย็น และระบบ
0921720202
เครื่องปรับอากาศ
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายการอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา ระบบปรับอากาศ และนําไปใชได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การอานและเขียนสัญลักษณทางไฟฟา ระบบเครื่องทําความเย็น และระบบเครื่องปรับอากาศ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217202)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลหนวยวัดของระบบตาง ๆ ที่ใชงานในเครื่องทําความเย็น การอานแบบเครื่องกล
และทางไฟฟาเบื้องตน แบบวงจรไฟฟาที่เกี่ยวกับงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

3. ชือ่ หัวขอวิชา

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
หนวยวัดของระบบตาง ๆ ที่ใชงานในเครื่องทําความเย็น
การอ า นแบบเครื่ องกล และทางไฟฟา เบื้ องต น
แบบวงจรไฟฟ า ที ่ เ กี ่ ย วกับ งานเครื่ อ งทํา ความเย็ น และ
เครื่องปรับอากาศ
หัวขอที่ 3 : วงจรควบคุมมอเตอร

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217202

รหัสวิชา
0921720203
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายการอานและเขียนวงจรควบคุมมอเตอร และนําไปใชได
2. อธิบายการตอวงจรควบคุมมอเตอร และนําไปใชได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- วงจรควบคุมมอเตอร
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217202)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลหนวยวัดของระบบตาง ๆ ที่ใชงานในเครื่องทําความเย็น การอานแบบเครื่องกล
และทางไฟฟาเบื้องตน แบบวงจรไฟฟาที่เกี่ยวกับงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
รหัสหลักสูตร
ระดับ 1
0920164170201
2. ชื่อโมดูลการฝก
หนวยวัดของระบบตาง ๆ ที่ใชงานในเครื่องทําความเย็น
รหัสโมดูลการฝก
การอ า นแบบเครื่ องกล และทางไฟฟา เบื้ องต น
09217202
แบบวงจรไฟฟ า ที ่ เ กี ่ ย วกับ งานเครื่ อ งทํา ความเย็ น และ
เครื่องปรับอากาศ
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 4 : ไดอะแกรมตาง ๆ ที่ใชในงานเครื่องทําความเย็น
รหัสวิชา
และเครื่องปรับอากาศ
0921720204
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายการอานและเขียนไดอะแกรมตาง ๆ ที่ใชในงานเครื่องทําความเย็น
และเครื่องปรับอากาศ และนําไปใชได
2. อธิบายการตอไดอะแกรมตาง ๆ ที่ใชในงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และนําไปใชได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- ไดอะแกรมในงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217202)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลหนวยวัดของระบบตาง ๆ ที่ใชงานในเครื่องทําความเย็น การอานแบบเครื่องกล
และทางไฟฟาเบื้องตน แบบวงจรไฟฟาที่เกี่ยวกับงานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 3
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164170201
2. ชื่อโมดูลการฝก
รหัสโมดูลการฝก
09217203
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 45 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายชนิดของระบบไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับได
2. อธิบายเกี่ยวกับฉนวนไฟฟา ตัวนําไฟฟา ความตานทาน และอินดักเตอรได
3. อธิบายสัญลักษณของหนวยวัดทางไฟฟาได
4. คํานวณไฟฟาเบื้องตนเกี่ยวกับกฎของโอหม 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. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ ฉนวนไฟฟา ตัวนํา
ผูรับการฝก
ไฟฟา ความตานทาน อินดักเตอร โอหม กําลังไฟฟา ในระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส
หรือผานการฝกอบรมที่เกี่ยวของ จากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 2 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายชนิดของระบบไฟฟา
หัวขอที่ 1 : ระบบไฟฟา
0:30
0:30
กระแสตรง และกระแสสลับได
2. อธิบายเกี่ยวกับฉนวนไฟฟา
ตัวนําไฟฟา ความตานทาน
และอินดักเตอรได
สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
ทฤษฎีไฟฟา
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
3. อธิบายสัญลักษณของหนวยวัด หัวขอที่ 2 : หนวยวัดทางไฟฟา
ทางไฟฟาได
4. คํา นวณไฟฟ า เบื้ อ งต น
หัวขอที่ 3 : การคํานวณไฟฟาเบื้องตน
เกี่ยวกับกฎของโอหม กําลัง
พลังงานไฟฟา และวงจรไฟฟา
แบบตาง ๆ ได
5. บอกระบบไฟฟาแบบ 1 เฟส หัวขอที่ 4 : ความแตกตางระบบไฟฟาแบบ 1 เฟส
2 สาย 220 โวลต ระบบไฟฟา
และ 3 เฟส
แบบ 3 เฟส 3 สาย
แบบ 3 เฟส 4 สาย
380/220 โวลต
ไดอยางถูกตอง
รวมทั้งสิ้น
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0:30

-

0:30

1:15

-

1:15

0:30

-

0:30

2:45

-

2:45

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
ทฤษฎีไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : ระบบไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217203
รหัสวิชา
0921720301
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายชนิดของระบบไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับได
2. อธิบายเกี่ยวกับฉนวนไฟฟา ตัวนําไฟฟา ความตานทาน และอินดักเตอรได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ชนิดของระบบไฟฟา
2. อุปกรณในระบบไฟฟา
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217203)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลทฤษฎีไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
ทฤษฎีไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : หนวยวัดทางไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217203
รหัสวิชา
0921720302
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายสัญลักษณของหนวยวัดทางไฟฟาได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลทฤษฎีไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
ทฤษฎีไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : การคํานวณไฟฟาเบื้องตน

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217203
รหัสวิชา
0921720303
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 15 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- คํานวณไฟฟาเบื้องตนเกี่ยวกับกฎของโอหม กําลัง พลังงานไฟฟา และวงจรไฟฟา
แบบตาง ๆ ได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. กฎของโอหม
2. กําลังไฟฟา
3. พลังงานไฟฟา
4. การคํานวณเกี่ยวกับวงจรไฟฟาเบื้องตน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217203)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลทฤษฎีไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
ทฤษฎีไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217203
รหัสวิชา
0921720304
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

หัวขอที่ 4 : ความแตกตางระบบไฟฟาแบบ 1 เฟส และ
3 เฟส
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกระบบไฟฟาแบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต ระบบไฟฟาแบบ 3 เฟส 3 สาย
แบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต ไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
2. การไฟฟานครหลวง
3. การไฟฟาสวนภูมิภาค
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217203)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลทฤษฎีไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 4
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
รหัสหลักสูตร
ระดับ 1
0920164170201
2. ชื่อโมดูลการฝก
การใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา
รหัสโมดูลการฝก
งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ
09217204
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 11 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง 15 นาที
ปฏิบัติ 8 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดงานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศได
2. ใช บํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วั ด และทดสอบงานไฟฟ า งานเครื่ อ งทํ า ความเย็ น และ
เครื่องปรับอากาศได
3. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือสวนบุคคลได
4. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือสวนบุคคลได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัด และการทดสอบไฟฟา จากหนวยงานหรือ
ผูรับการฝก
สถาบันที่เชื่อถือได
2. ผานการฝกโมดูลที่ 3 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัด
หัวขอที่ 1 : เครื่องมือวัดงานไฟฟา เครื่องทําความเย็น 1:45 4:00 5:45
งานไฟฟา
และเครื่องปรับอากาศ
งานเครื่องทําความเย็น และ
เครื่องปรับอากาศได
2. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัด
และทดสอบงานไฟฟา
งานเครื่องทําความเย็น และ
เครื่องปรับอากาศได
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

3. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัด
ทางกล และเครื่องมือ
สวนบุคคลได
4. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัด
ทางกล และเครื่องมือ
สวนบุคคลได

หัวขอที่ 2 : เครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือ
สวนบุคคล

1:30

4:00

5:30

รวมทั้งสิ้น

3:15

8:00

11:15
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
รหัสหลักสูตร
ระดับ 1
0920164170201
2. ชื่อโมดูลการฝก
การใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา
รหัสโมดูลการฝก
งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ
09217204
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 1 : เครื่องมือวัดงานไฟฟา เครื่องทําความเย็น
รหัสวิชา
และเครื่องปรับอากาศ
0921720401
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 5 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 45 นาที
ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดงานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศได
2. ใช บํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วั ด และทดสอบงานไฟฟ า งานเครื่ อ งทํ า ความเย็ น และ
เครื่องปรับอากาศได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควงแฉก จํานวน 1 ตัว
1. สายไฟสําหรับเสียบเขาชุดฝก จํานวน 1 ชุด
2. ไขควงแบน จํานวน 1 ตัว
2. หลอดไฟ 120 W จํานวน 1 อัน
3. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 ชุด
3. หลอดไฟ 40 W จํานวน 1 อัน
4. แคลมปออนมิเตอร จํานวน 1 ตัว
4. หลอดไฟ 60 W จํานวน 1 อัน
5. เทอรโมมิเตอร จํานวน 1 ตัว
6. ประแจเลื่อน จํานวน 1 ตัว
7. มัลติมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง
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8. แมนิโฟลเกจ จํานวน 1 ตัว
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลการใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา งานเครื่องทําความเย็น และ
เครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก
3. ชือ่ หัวขอวิชา

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟา
งานเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ
หัวขอที่ 2 : เครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือสวนบุคคล

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217204
รหัสวิชา
0921720402
ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 5 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกวิธีการใชเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือสวนบุคคลได
2. ใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางกล และเครื่องมือสวนบุคคลได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควงแฉก จํานวน 1 ตัว
1. แผงยึดคอยลเย็น (Plate) จํานวน 1 ชุด
2. ไขควงแบน จํานวน 1 ตัว
2. สกรูยึดแผงยึดคอยลเย็น จํานวน 1 ชุด
3. คอนเดนซิ่งยูนิต จํานวน 1 ชุด
4. ตลับเมตร จํานวน 1 อัน
5. แฟนคอยลยนู ิต จํานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (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 สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 5
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก
3. ระยะเวลาการฝก
4. ขอบเขตของหนวย
การฝก

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217205
รวม 14 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกขั้นตอนการตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียวได
2. ตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียวได
3. บอกวิธีการตอสายไฟฟาดวยอุปกรณได
4. ใชอุปกรณในการตอสายไฟได
5. บอกขั้นตอนการเขาขั้วสายดวยหางปลา และย้ําหางปลาได
6. เขาขั้วสายดวยหางปลา และย้ําหางปลาได
7. บอกขั้นตอนการใชวายนัทตอสายได
8. ใชวายนัทตอสายได
9. บอกขั้นตอนการใชหลอดตอสายไฟได
10. ใชหลอดตอสายไฟได
11. บอกขั้นตอนการบัดกรี และการพันฉนวนได
12. บัดกรี และพันฉนวนได
13. บอกขั้นตอนการตรวจสอบ และการกําหนดขั้วคอมเพรสเซอรได
14. ตรวจสอบ และกําหนดขั้วคอมเพรสเซอรได
สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การตอสายไฟฟา

5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
ผูรับการฝก

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มี ค วามรู พ้ื น ฐานเกี่ ย วกั บ ชนิด ของสายไฟ การต อ สายไฟ หรื อ ผ า นการฝ ก อบรม
เกี่ยวกับการตอสายไฟ จากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผานการฝกโมดูลที่ 4 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
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ผลลัพธการเรียนรู

ชื่อหัวขอวิชา

1. บอกขั้นตอนการตอสายไฟฟา หัวขอที่ 1 : การตอสายไฟแบบตาง ๆ
แบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียว
ได
2. ตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยว
และสายตีเกลียวได
3. บอกวิธีการตอสายไฟฟา
ดวยอุปกรณได
4. ใชอุปกรณในการตอสายไฟได
5. บอกขั้นตอนการเขาขั้วสาย
ดวยหางปลา และย้ําหางปลาได
6. เขาขั้วสายดวยหางปลา และ
ย้ําหางปลาได
7. บอกขั้นตอนการใชวายนัท
ตอสายได
8. ใชวายนัทตอสายได
9. บอกขั้นตอนการใชหลอด
ตอสายไฟได
10. ใชหลอดตอสายไฟได
11. บอกขั้นตอนการบัดกรี และ
การพันฉนวนได
12. บัดกรี และพันฉนวนได
13. บอกขั้นตอนการตรวจสอบ
หัวขอที่ 2 : การกําหนดขั้วคอมเพรสเซอร
และการกําหนดขั้ว
คอมเพรสเซอรได
14. ตรวจสอบ และกําหนด
ขั้วคอมเพรสเซอรได
รวมทั้งสิ้น
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ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1:30 10:00 11:30

0:30

2:00

2:30

2:00

12:00 14:00
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การตอสายไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : การตอสายไฟแบบตาง ๆ

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217205
รหัสวิชา
0921720501
ปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 11 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกขั้นตอนการตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียวได
2. ตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียวได
3. บอกวิธีการตอสายไฟฟาดวยอุปกรณได
4. ใชอุปกรณในการตอสายไฟได
5. บอกขั้นตอนการเขาขั้วสายดวยหางปลา และย้ําหางปลาได
6. เขาขั้วสายดวยหางปลา และย้ําหางปลาได
7. บอกขั้นตอนการใชวายนัทตอสายได
8. ใชวายนัทตอสายได
9. บอกขั้นตอนการใชหลอดตอสายไฟได
10. ใชหลอดตอสายไฟได
11. บอกขั้นตอนการบัดกรี และการพันฉนวนได
12. บัดกรี และพันฉนวนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การตอสายไฟฟาแบบสายเดี่ยวและสายตีเกลียว
2. การใชอุปกรณตอสายไฟ
3. การเขาขั้วสายดวยหางปลา
4. การตอสายดวยวายนัท
5. การใชหลอดตอสายไฟ
6. การบัดกรีและพันฉนวน
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217205)
2. ฝกปฏิบัติงาน
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8. วิธีการประเมินผล

ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ชุดตอสายสกรูบีบอัดล็อก จํานวน 2 ชุด
1. ไขควงแฉก จํานวน 1 อัน
2. น้ํายาประสาน จํานวน 1 กระปุก
2. ไขควงปากแบน จํานวน 1 อัน
3. ใบใหคะแนนการตรวจสอบ จํานวน 5 ใบ
3. คัตเตอร จํานวน 1 อัน
4. วายนัท จํานวน 2 ชิ้น
4. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว
5. สายไฟ THW ขนาด 1.5 mm2 ยาว 15 เซนติเมตร
5. คีมตัด จํานวน 1 ตัว
จํานวน 2 เสน
6. คีมบีบหางปลา จํานวน 1 ตัว
6. สายไฟ THW ขนาด 2.5 mm2 ยาว 15 เซนติเมตร
7. คีมปากแหลม จํานวน 1 ตัว
จํานวน 9 เสน
8. ตะกั่วบัดกรี จํานวน 1 มวน
7. สายไฟ THW ขนาด 2.5 mm2 ยาว 20 เซนติเมตร
9. ถุงมือ จํานวน 1 คู
จํานวน 8 เสน
10. หัวแรง จํานวน 1 ตัว
8. สายไฟ THW ขนาด 6 mm2 ยาว 15 เซนติ เ มตร
จํานวน 4 เสน
9. สายไฟ THW ขนาด 6 mm2 ยาว 25 เซนติ เ มตร
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. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการตอสายไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
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2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมอื การประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การตอสายไฟฟา

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : การกําหนดขั้วคอมเพรสเซอร

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217205
รหัสวิชา
0921720502
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกขั้นตอนการตรวจสอบ และการกําหนดขั้วคอมเพรสเซอรได
2. ตรวจสอบ และกําหนดขั้วคอมเพรสเซอรได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การกําหนดขั้วคอมเพรสเซอร
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. แคลมปออนมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง
1. ชุดเครื่องเขียน จํานวน 1 ชุด
2. มัลติมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง
2. ใบงาน (แบบบันทึกผล) จํานวน 2 ใบ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการตอสายไฟฟา
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 6
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก
3. ระยะเวลาการฝก
4. ขอบเขตของหนวย
การฝก

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217301
รวม 14 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง 15 นาที
ปฏิบัติ 11 ชั่วโมง
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกชนิดของทอที่ใชในเครื่องทําความเย็นได
2. ตัดทอ ปรับแตงปลายทอ ขยายทอ บานทอ ดัดทอ และนําไปใชได
3. บอกชนิดของลวดเชื่อมแกสได
4. บอกชนิดของหัวเชื่อมแกส และการเลือกใชงานได
5. เลือกใชงานหัวเชื่อมแกสไดถูกตอง
6. บอกขั้นตอนการเชื่อมแกส การปรับแตงแรงดันแกสอะเซทิลีน แกส LPG
แกสออกซิเจน และนําไปใชได
7. เชื่อมแกส ปรับแตงแรงดันแกสอะเซทิลีน แกส LPG และแกสออกซิเจนได
8. บอกขั้นตอนการเชื่อมทอทองแดงผานทอไนโตรเจนได
9. เชื่อมทอทองแดงผานแกสไนโตรเจนได
สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
งานทอและการเชื่อม

5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
ผูรับการฝก

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับชนิดของทอ สามารถตัด ขยาย บานแฟลร ดัด ทอได รวมถึง
การปรับตั้งไฟแกส เพื่อเชื่อมทอไดอยางถูกตอง หรือผานการฝกอบรมที่เกี่ยวของ
เบื้องตน จากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 5 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
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หัวขอที่ 1 : ทอในเครื่องทําความเย็น

ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1:15 4:00 5:15

หัวขอที่ 2 : ชนิดของลวดเชื่อมแกส

0:30

-

0:30

หัวขอที่ 3 : ชนิดของหัวเชื่อมแกส

0:30

1:00

1:30

หัวขอที่ 4 : การเชื่อมแกส

0:30

3:00

3:30

หัวขอที่ 5 : การเชื่อมทอทองแดง

0:30

3:00

3:30

รวมทั้งสิ้น

3:15

11:00 14:15

ผลลัพธการเรียนรู
1. บอกชนิ ด ของท อที่ ใช ใน
เครื่ องทําความเย็ นได
2. ตัดทอ ปรับแตงปลายทอ
ขยายทอ บานทอ ดัดทอได
3. บอกชนิดของลวดเชื่อมแกส
และการเลือกใชงานได
4. บอกชนิดของหัวเชื่อมแกสได
5. เลือกใชงานหัวเชื่อมแกสได
ถูกตอง
6. บอกขั้นตอนการเชื่อมแกส
การปรับแตงแรงดัน
แกสอะเซทิลีน แกส LPG และ
แกสออกซิเจนได
7. เชื่อมแกส ปรับแตงแรงดันแกส
อะเซทิลีน แกส LPG และ
แกสออกซิเจนได
8. บอกขั้นตอนการเชื่อมทอ
ทองแดงผานทอไนโตรเจนได
9. เชื่อมทอทองแดง
ผานแกสไนโตรเจนได

ชื่อหัวขอวิชา
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
งานทอและการเชื่อม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : ทอในเครื่องทําความเย็น

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217301
รหัสวิชา
0921730101
ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 5 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 15 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกชนิดของทอที่ใชในเครื่องทําความเย็นได
2. ตัดทอ ปรับแตงปลายทอ ขยายทอ บานทอ และดัดทอได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ชนิดของทอที่ใชในเครื่องทําความเย็น
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. คอนยาง จํานวน 1 อัน
1. ทอทองแดงขนาด 1/2 นิ้ว ความยาว 40 เซนติเมตร
2. คัตเตอรตัดทอ จํานวน 1 อัน
จํานวน 1 เสน
3. เครื่องมือขยายทอ จํานวน 1 อัน
2. ทอทองแดงขนาด 1/4 นิ้ว ความยาว 50 เซนติเมตร
4. ชุดเครื่องมืองานทอ จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 เสน
5. ดินสอ 2B/ปากกาหมึก จํานวน 1 อัน
3. ทอทองแดงขนาด 3/8 นิ้ว ความยาว 50 เซนติเมตร
6. ตลับเมตร จํานวน 1 อัน
จํานวน 1 เสน
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7. ตะไบสามเหลี่ยม จํานวน 1 อัน
4. ทอทองแดงขนาด 5/16 นิ้ว ความยาว 50
8. แปนประกอบ จํานวน 1 ตัว
เซนติเมตร จํานวน 1 เสน
9. มินิคัตเตอร จํานวน 1 อัน
10. รีมเมอร จํานวน 1 อัน
11. ชุดเชื่อมทอ จํานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลงานทอและการเชื่อม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
งานทอและการเชื่อม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : ชนิดของลวดเชื่อมแกส

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217301
รหัสวิชา
0921730102
ปฏิบัติ - ชัว่ โมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกชนิดของลวดเชื่อมแกส และการเลือกใชงานได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- ชนิดของลวดเชื่อมแกส
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217301)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลงานทอและการเชื่อม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
งานทอและการเชื่อม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : ชนิดของหัวเชื่อมแกส

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217301
รหัสวิชา
0921730103
ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกชนิดของหัวเชื่อมแกสได
2. เลือกใชงานหัวเชื่อมแกสไดถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- 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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. เวอรเนียคาลิปเปอร จํานวน 1 ตัว
1. ทอทองแดงขนาด 1/2 ความยาว 10 เซนติเมตร
2. หัวเชื่อมแกสขนาดตาง ๆ จํานวน 1 ชุด
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. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลงานทอและการเชื่อม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
งานทอและการเชื่อม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 4 : การเชื่อมแกส

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217301
รหัสวิชา
0921730104
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกขั้นตอนการเชื่อมแกส การปรับแตงแรงดันแกสอะเซทิลีน แกส LPG
แกสออกซิเจนได
2. เชื่อมแกส ปรับแตงแรงดันแกสอะเซทิลีน แกส LPG และแกสออกซิเจนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- ขั้นตอนการเชื่อมแกส
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. คัตเตอรตัดทอ จํานวน 1 อัน
1. ทอทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว ความยาว 20 เซนติเมตร
2. คีมจับของรอน จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 เสน
3. เครื่องมือขยายทอ จํานวน 1 อัน
2. ทอรูเข็ม ความยาว 5 เซนติเมตร จํานวน 1 เสน
4. ชุดเชื่อมแกส จํานวน 1 ชุด
3. ฟลักซ จํานวน 1 อัน
5. รีมเมอร จํานวน 1 ตัว
4. ลวดเชื่อมเงิน จํานวน 1 เสน
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลงานทอและการเชื่อม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
งานทอและการเชื่อม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 5 : การเชื่อมทอทองแดง

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217301
รหัสวิชา
0921730105
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกขั้นตอนการเชื่อมทอทองแดงผานทอไนโตรเจนได
2. เชื่อมทอทองแดงผานแกสไนโตรเจนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- ขั้นตอนการเชื่อมทอทองแดงผานแกสไนโตรเจน
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. คอน จํานวน 1 ตัว
1. ทอทองแดงขนาด 1/2 นิ้ว ความยาว 40 เซนติเมตร
2. คีมจับของรอน จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 เสน
3. เครื่องมือขยายทอ จํานวน 1 ชุด
2. ทอทองแดงขนาด 3/8 นิ้ว ความยาว 20 เซนติเมตร
4. ชุดเชื่อมแกส จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 เสน
5. ถังไนโตรเจน จํานวน 1 ตัว
3. ทอทองแดงขนาด 5/8 นิ้ว ความยาว 20 เซนติเมตร
6. ที่จับทอ จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 อัน
7. รีมเมอร จํานวน 1 ตัว
4. ฟลักซ จํานวน 1 เสน
8. วาลวหัวปรับความดันไนโตรเจน จํานวน 1 ชุด
5. ลวดเชื่อมเงิน จํานวน 1 เสน
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลงานทอและการเชื่อม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 7
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164170201
2. ชื่อโมดูลการฝก
รหัสโมดูลการฝก
09217302
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 15 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายหลักการทําความเย็นและสภาวะปรับอากาศได
2. อธิบายวัฏจักรระบบการทําความเย็นและระบบปรับอากาศได
3. อธิบายความหมายของหนวยวัดในระบบการทําความเย็นไดอยางถูกตอง
4. อธิบายคุณสมบัติของสารทําความเย็น การแบงประเภทสารทําความเย็น การเลือกใช
สารทําความเย็น และถังบรรจุสารทําความเย็นไดอยางถูกตอง
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทําความเย็นและสภาวะปรับอากาศ หนวยวัดใน
ผูรับการฝก
ระบบการทํ า ความเย็น สารทําความเย็น หรือผานการฝกอบรมที่เกี่ย วของ จาก
หนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 6 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายหลักการทําความเย็น หัวขอที่ 1 : ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
0:30
0:30
และสภาวะปรับอากาศได
2. อธิ บ ายวั ฏ จั กร
ระบบการทํา ความเย็ น และ
ระบบปรั บ อากาศได
3. อธิ บ ายความหมาย
หัวขอที่ 2 : หนวยวัดในระบบทําความเย็น
0:45
0:45
ของหนว ยวั ด ในระบบ
สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
หลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น
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การทําความเย็ น
ได อย า งถู กต อง
4. อธิบ ายคุ ณสมบัติ
หัวขอที่ 3 : สารทําความเย็น
ของสารทํา ความเย็ น
การแบงประเภท
สารทําความเย็ น
การเลือกใชสารทําความเย็น
และถังบรรจุสารทําความเย็น
ไดอยางถูกตอง
รวมทั้งสิ้น
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1:00

-

1:00

2:15

-

2:15
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
หลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217302
รหัสวิชา
0921730201
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายหลักการทําความเย็นและสภาวะปรับอากาศได
2. อธิบายวัฏจักรระบบการทําความเย็นและระบบปรับอากาศได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หลักการทําความเย็นและสภาวะปรับอากาศ
2. วัฏจักรของระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217302)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลหลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
หลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : หนวยวัดในระบบทําความเย็น

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217302
รหัสวิชา
0921730202
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายความหมายของหนวยวัดในระบบการทําความเย็นไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลหลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
หลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : สารทําความเย็น

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217302
รหัสวิชา
0921730203
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายคุณสมบัติของสารทําความเย็น การแบงประเภทสารทําความเย็น การเลือกใช
สารทําความเย็น และถังบรรจุสารทําความเย็นไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลหลักการทําความเย็นและสารทําความเย็น
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 8
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164170201
2. ชื่อโมดูลการฝก
รหัสโมดูลการฝก
09217303
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 15 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายโครงสราง ชนิด หนาที่และหลักการทํางานของมอเตอรคอมเพรสเซอรได
2. อธิบายหลักการทํางานของคอนเดนเซอร อีวาพอเรเตอร ลิ้นลดแรงดัน หรือ
อุปกรณควบคุมการไหลได
3. อธิบายหลักการทํางานของถังพักสารทําความเย็น อุปกรณกรองและแยกความชื้น
4. อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณแยกน้ํามันหลอลื่น อุปกรณแยกน้ํายาเหลว
อุปกรณเก็บเสียง อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และอุปกรณกรองดานความดันต่ํา
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ ชนิด หลักการทํางาน ของคอมเพรสเซอร คอนเดนเซอร
ผูรับการฝก
อีวาพอเรเตอร ลิ้นลดแรงดัน หรืออุปกรณควบคุมการไหล หรือผานการฝกอบรม
ที่เกี่ยวของ จากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 7 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายโครงสราง ชนิด หนาที่ หัวขอที่ 1 : คอมเพรสเซอร
0:30
0:30
และหลักการทํางานของ
มอเตอรคอมเพรสเซอรได
2. อธิบายหลักการทํางานของ
หัวขอที่ 2 : คอนเดนเซอร อีวาพอเรเตอร และ
0:45
0:45
คอนเดนเซอร อีวาพอเรเตอร
อุปกรณควบคุมการไหล
ลิ้นลดแรงดัน หรือ
สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
สวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด
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อุปกรณควบคุมการไหลได
3. อธิบายหลักการทํางานของ
หัวขอที่ 3 : ถังพักสารทําความเย็น และ
ถังพักสารทําความเย็น
อุปกรณกรองและแยกความชื้น
อุปกรณกรองและแยกความชื้น
4. อธิบายหลักการทํางานของ
หัวขอที่ 4 : อุปกรณในระบบทําความเย็น
อุปกรณแยกน้ํามันหลอลื่น
อุปกรณแยกน้ํายาเหลว
อุปกรณเก็บเสียง
อุปกรณแลกเปลีย่ นความรอน
และอุปกรณกรอง
ดานความดันต่ํา
รวมทั้งสิ้น
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0:30

-

0:30

0:30

-

0:30

2:15

-

2:15

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
สวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : คอมเพรสเซอร

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217303
รหัสวิชา
0921730301
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายโครงสราง ชนิด หนาที่และหลักการทํางานของมอเตอรคอมเพรสเซอรได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หนาที่ของคอมเพรสเซอร
2. ชนิดของคอมเพรสเซอร
3. หลักการทํางานของคอมเพรสเซอร
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217303)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
สวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217303
รหัสวิชา
0921730302
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

หัวขอที่ 2 : คอนเดนเซอร อีวาพอเรเตอร และอุปกรณ
ควบคุมการไหล
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายหลักการทํางานของคอนเดนเซอร อีวาพอเรเตอร ลิ้นลดแรงดัน หรืออุปกรณ
ควบคุมการไหลได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. คอนเดนเซอร
2. อีวาพอเรเตอร
3. อุปกรณควบคุมการไหล
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217303)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
สวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217303
รหัสวิชา
0921730303
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

หัวขอที่ 3 : ถังพักสารทําความเย็น และอุปกรณกรองและ
แยกความชื้น
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายหลักการทํางานของถังพักสารทําความเย็น อุปกรณกรองและแยกความชื้น
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ถังพักสารทําความเย็น
2. อุปกรณกรองและแยกความชื้น
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217303)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
สวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 4 : อุปกรณในระบบทําความเย็น

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217303
รหัสวิชา
0921730304
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณแยกน้ํามันหลอลื่น อุปกรณแยกน้ํายาเหลว
อุปกรณเก็บเสียง อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และอุปกรณกรองดานความดันต่ํา
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบระบบทําความเย็นแบบอัด
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 9
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920164170201
2. ชื่อโมดูลการฝก
รหัสโมดูลการฝก
09217304
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 9 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ 7 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายหลักการทํางานของวงจร และอุปกรณไฟฟาในเครื่องปรับอากาศได
2. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณวัดวงจรไฟฟา และอุปกรณปองกันของ
เครื่องปรับอากาศได
3. ตรวจสอบอุปกรณวัดวงจรไฟฟา และอุปกรณปองกันของเครื่องปรับอากาศได
4. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบการลัดวงจร และการรั่วลงดินได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟา หลักการทํางานของอุปกรณ และการตรวจสอบ
ผูรับการฝก
อุปกรณ จากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานการฝกโมดูลที่ 8 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายหลักการทํางานของ
หัวขอที่ 1 : วงจรไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ
1:00 3:00 4:00
วงจร และอุปกรณไฟฟา
ในเครื่องปรับอากาศได
2. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบ หัวขอที่ 2 : การตรวจสอบอุปกรณและวงจรไฟฟา 1:00 4:00 5:00
อุปกรณวัดวงจรไฟฟา และ
ของเครื่องปรับอากาศ
อุปกรณปองกันของ
เครื่องปรับอากาศได
สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
วงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ
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3. ตรวจสอบอุปกรณวดั
วงจรไฟฟา และอุปกรณ
ปองกันของเครื่องปรับอากาศ
ได
4. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบ
การลัดวงจร และการรั่วลงดิน
ได

หัวขอที่ 3 : การตรวจสอบการลัดวงจร และ
การรั่วลงดิน

0:30

-

0:30

รวมทั้งสิ้น

2:30

7:00

9:30

70
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
วงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : วงจรไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217304
รหัสวิชา
0921730401
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายหลักการทํางานของวงจร และอุปกรณไฟฟาในเครื่องปรับอากาศได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- 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 และวัสดุที่ใชในการฝก (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. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลวงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
วงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217304
รหัสวิชา
0921730402
ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง

หัวขอที่ 2 : การตรวจสอบอุปกรณและวงจรไฟฟาของ
เครื่องปรับอากาศ
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 5 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณวัดวงจรไฟฟา และอุปกรณปองกันของ
เครื่องปรับอากาศได
2. ตรวจสอบอุปกรณวัดวงจรไฟฟา และอุปกรณปองกันของเครื่องปรับอากาศได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การวัดหาขั้วมอเตอรคอมเพรสเซอร
2. การวัดหาขั้วมอเตอรพัดลม
3. การวัดหาขั้วสวิตซ
4. การวัดหาขั้วรีเลยชวยสตารท
5. การวัดหาขั้วเทอรโมสตัท
6. การวัดหาขั้วโอเวอรโหลด
7. การวัดหาขั้วโพเทนเชียลรีเลย
8. การวัดหาขั้วสตารทติ้งรีเลย
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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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควง จํานวน 1 อัน
1. คอมเพรสเซอร จํานวน 1 ตัว
2. คอมเพรสเซอร จํานวน 1 เครื่อง
2. คาปาซิเตอร จํานวน 1 ตัว
3. คีม จํานวน 1 อัน
3. ตัวควบคุมอุณหภูมิ (เทอรโมสตัท) จํานวน 1 ตัว
4. มัลติมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง
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. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลวงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
วงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : การตรวจสอบการลัดวงจรและการรั่วลงดิน

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217304
รหัสวิชา
0921730403
ปฏิบัติ – ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบการลัดวงจร และการรั่วลงดิน
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การตรวจสอบการลัดวงจร และการรั่วลงดิน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217304)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลวงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 10
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก
3. ระยะเวลาการฝก
4. ขอบเขตของหนวย
การฝก

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217305
รวม 19 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 5 ชั่วโมง 15 นาที
ปฏิบัติ 14 ชั่วโมง
หน ว ยการฝ กนี้ พั ฒ นาขึ้น ใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับ การฝ ก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายขั้นตอนการเลือกสถานที่ติดตั้ง และขอควรระวังในการติดตั้งได
2. อธิบายขั้นตอนการเดินทอสารทําความเย็นและทอน้ําทิ้งได
3. อธิบายวิธีการเลือกใชขนาดของสายไฟฟา การปฏิบัติตามกฎขอบังคับ
ในการเดินสายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค การเลือกใช
อุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติไดอยางเหมาะสม
4. อธิบายวิธีการเลือกขนาดสายไฟฟาที่เหมาะสม สายดิน และการตอวงจรไฟฟาได
5. อธิบายวิธีการเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติ
ที่เหมาะสม
6. ติดตั้งและเดินสายไฟแบบเดินลอยหรือรอยทอได
7. อธิบายขั้นตอนการทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศได
8. ทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศได
9. อธิบายขั้นตอนการแกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศเบื้องตนได
10. แกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศเบื้องตนได
11. อธิบายขั้นตอนการหุมฉนวนทอเย็น บุฉนวนของทอสงลมเย็น ตลอดจน
การปองกันไมใหความชื้นกลั่นตัวเปนหยด การอุดรอยตอตามผนังและตามที่แขวน
หรือยึดทอได
12. หุมฉนวนทอเย็น บุฉนวนของทอสงลมเย็น ตลอดจนการปองกันไมใหความชื้น
กลั่นตัวเปนหยด การอุดรอยตอตามผนังและตามที่แขวนหรือยึดทอได
13. อธิบายขั้นตอนการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศได
14. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศได
สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ

76
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
ผูรับการฝก

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มี ค วามรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การติ ด ตั้ ง เดิ น สายไฟ การหุ ม ฉนวน เพื่ อ การติ ด ตั้ ง
เครื่ อ งปรั บ อากาศ รวมถึ ง การบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งปรั บ อากาศ และการแก ป ญ หา
เบื้องตน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 9 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนีแ้ ลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิ บ ายขั้น ตอน
หัวขอที่ 1 : สถานที่ติดตั้ง
0:30
0:30
การเลือกสถานที่ติดตั้ง และ
ข อ ควรระวั ง
ในการติ ด ตั้ ง ได
2. อธิ บ ายขั้ น ตอนการเดิ น ท อ หัวขอที่ 2 : การเดินทอ
0:30
0:30
สารทํา ความเย็ น และ
ท อน้ําทิ้ ง ได
3. อธิบายวิธีการเลือกใช
หัวขอที่ 3 : กฎขอบังคับของการไฟฟา
0:30
0:30
ขนาดของสายไฟฟา
การปฏิบัติตามกฎขอบังคับ
ในการเดินสายไฟฟา
ของการไฟฟานครหลวง และ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
การเลือกใชอุปกรณปองกัน
กระแสเกินและสวิตซตัดตอน
อัตโนมัติไดอยางเหมาะสม
4. อธิบายวิธีการเลือก
หัวขอที่ 4 : การเลือกสายไฟฟาและการตอวงจร
0:30
0:30
ขนาดสายไฟฟาที่เหมาะสม
สายดิน และการตอวงจรไฟฟาได
5. อธิบายวิธีการเลือกใชอุปกรณ หัวขอที่ 5 : อุปกรณปองกันทางไฟฟา
0:30
0:30
ปองกันกระแสเกินและ
สวิตซตัดตอนอัตโนมัติ
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
ที่เหมาะสม
6. ติดตั้งและเดินสายไฟ
แบบเดินลอยหรือรอยทอได
7. อธิบายขั้นตอนการทดสอบ
การทํางาน
ของเครื่องปรับอากาศได
8. ทดสอบการทํา งาน
ของเครื่ อ งปรั บ อากาศได
9. อธิบายขั้นตอนการแกไข
อาการขั ด ข อ ง
ของเครื่องปรับอากาศเบื้องตนได
10. แก ไขอาการขัดข อง
ของเครื่องปรับอากาศเบื้องตนได
11. อธิบายขั้นตอนการหุมฉนวน
ท อ เย็ น บุ ฉ นวน
ของทอสงลมเย็น ตลอดจน
การปองกันไมใหความชื้น
กลั่ น ตัว เป น หยด
การอุดรอยตอตามผนัง และ
ตามที่แขวนหรือยึดทอได
12. หุมฉนวนทอเย็น บุฉนวน
ของทอสงลมเย็น ตลอดจน
การปองกันไมใหความชื้น
กลั่นตัวเปนหยด
การอุดรอยตอตามผนังและ
ตามที่แขวนหรือยึดทอได
13. อธิบายขั้นตอนการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศได
14. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศได

หัวขอที่ 6 : การเดินสายไฟ

0:30

-

0:30

หัวขอที่ 7 : การทดสอบเครื่อง

0:30

4:00

4:30

หัวขอที่ 8 : การแกไขอาการขัดของ

0:45

3:00

3:45

หัวขอที่ 9 : การปองกันความชื้น

0:30

4:00

4:30

หัวขอที่ 10 : การบํารุงรักษาเครื่อง

0:30

3:00

3:30

รวมทั้งสิ้น

5:15

14:00 19:15
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : สถานที่ติดตั้ง

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217305
รหัสวิชา
0921730501
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายขั้นตอนการเลือกสถานที่ติดตั้ง และขอควรระวังในการติดตั้งได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การเลือกสถานที่ติดตั้ง
2. ขอควรระวังในการติดตั้ง
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : การเดินทอ

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217305
รหัสวิชา
0921730502
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายขั้นตอนการเดินทอสารทําความเย็นและทอน้ําทิ้งได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การเดินทอสารทําความเย็น
2. การเดินทอน้ําทิ้ง
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : กฎขอบังคับของการไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217305
รหัสวิชา
0921730503
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายวิธีการเลือกใชขนาดของสายไฟฟา การปฏิบัติตามกฎขอบังคับ
ในการเดินสายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค
การเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติไดอยางเหมาะสม
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การเลือกใชขนาดของสายไฟตามกฎขอบังคับของการไฟฟา
2. การเดินสายไฟตามกฎขอบังคับของการไฟฟา
3. การเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 4 : การเลือกสายไฟฟาและการตอวงจร

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217305
รหัสวิชา
0921730504
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายวิธีการเลือกขนาดสายไฟฟาที่เหมาะสม สายดิน และการตอวงจรไฟฟาได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การเลือกขนาดสายไฟฟา และสายดิน
2. การตอวงจรไฟฟา
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 5 : อุปกรณปองกันทางไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217305
รหัสวิชา
0921730505
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายวิธีการเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติที่เหมาะสม
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การเลือกใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและสวิตซตัดตอนอัตโนมัติ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 6 : การเดินสายไฟ

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217305
รหัสวิชา
0921730506
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- ติดตั้งและเดินสายไฟแบบเดินลอยหรือรอยทอได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การเดินสายไฟและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 7 : การทดสอบเครื่อง

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217305
รหัสวิชา
0921730507
ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายขั้นตอนการทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศได
2. ทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- ขั้นตอนการทดสอบเครื่อง
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
1. ดินสอ/ปากกา จํานวน 1 แทง
2. ชุ ด เครื่ อ งมื อ งานท อ (ตั ด ดั ด บาน ขยาย ลบคม 2. แบบบันทึกผล จํานวน 1 แผน
ชุดเชื่อม) จํานวน 1 ชุด
3. ชุดเครื่องมือชางไฟฟา (มัลติมิเตอร คลิปแอมป ไขควง
คีมชางไฟฟา ฯลฯ) จํานวน 1ชุด
4. ชุ ด เครื่ อ งมื อ ช า งเครื่ อ งปรั บ อากาศ (เกจแมนิ โ ฟลด
ถังน้ํายาสารทําความเย็น ปมสุญญากาศ ฯลฯ) จํานวน
1ชุด
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 8 : การแกไขอาการขัดของ

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217305
รหัสวิชา
0921730508
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายขั้นตอนการแกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศเบื้องตนได
2. แกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศเบื้องตนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การแกไขอาการขัดของของเครื่องปรับอากาศ
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. เกจแมนิโฟลด จํานวน 1 เครื่อง
1. ใบบันทึกผลการตรวจสอบ จํานวน 1 แผน
2. ไขควงแฉก จํานวน 1 ตัว
3. ไขควงแบน จํานวน 1 ตัว
4. คีมชางไฟฟา จํานวน 1 ตัว
5. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
6. แคลมปออนมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง
7. ประแจเลื่อน ขนาด 6” จํานวน 1 ตัว
8. มัลติมิเตอร จํานวน 1 เครื่อง
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 9 : การปองกันความชื้น

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217305
รหัสวิชา
0921730509
ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายขั้นตอนการหุมฉนวนทอเย็น บุฉนวนของทอสงลมเย็น ตลอดจนการปองกัน
ไมใหความชื้นกลั่นตัวเปนหยด การอุดรอยตอตามผนังและตามที่แขวนหรือยึดทอได
2. หุมฉนวนทอเย็น บุฉนวนของทอสงลมเย็น ตลอดจนการปองกันไมใหความชื้น กลั่นตัว
เปนหยด การอุดรอยตอตามผนังและตามที่แขวนหรือยึดทอได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การปองกันความชื้น การหุมฉนวน บุฉนวน และอุดรอยตอ
7. วิธีการฝกอบรม
8. วิธีการประเมินผล

1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09217305)
2. ฝกปฏิบัติงาน
ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. กาวทายางอุตสาหกรรม จํานวน 1 อัน
1. เทปพันทอ จํานวน 1 มวน
2. ฉนวน จํานวน 1 อัน
3. ทอทองแดง จํานวน 1 ทอ
4. แปรง / พูกัน จํานวน 1 อัน
5. มีดตัดฉนวน จํานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
ระดับ 1
การติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 10 : การบํารุงรักษาเครื่อง

รหัสหลักสูตร
0920164170201
รหัสโมดูลการฝก
09217305
รหัสวิชา
0921730510
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- ขั้นตอนการบํารุงรักษาเครื่อง
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 และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
2. ชุดเครื่องมือชางไฟฟา (มัลติมิเตอร คลิปแอมป ไขควง
คีมชางไฟฟา ฯลฯ) จํานวน 1ชุด
3. ชุ ด เครื่ อ งมื อ ช า งเครื่ อ งปรั บ อากาศ (เกจแมนิ โ ฟลด
ถั ง น้ํ า ยาสารทํ า ความเย็ น ป ม สุ ญ ญากาศ ฯลฯ)
จํานวน 1ชุด
4. ชุ ด ล า งเครื่ อ งปรั บ อากาศ (ป ม ฉี ด น้ํ า แรงดั น สู ง
โบลวเวอร สายยาง ผาใบรับน้ํา ฯลฯ) จํานวน 1ชุด
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการติดตั้งและทดสอบเครื่องปรับอากาศ
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คณะผูจัดทําโครงการ
คณะผูบริหาร
1. นายสุทธิ

สุโกศล

อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

2. นางถวิล

เพิ่มเพียรสิน

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

3. นายธวัช

เบญจาทิกุล

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

4. นายสุรพล

พลอยสุข

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

5. วาที่รอยตรี สมศักดิ์ พรหมดํา

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก

6. นางเพ็ญประภา

ศิริรัตน

ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบการฝก

7. นายวัชรพงษ

มุขเชิด

ผูอํานวยการสํานักงานรับรองความรูความสามารถ

คําเงิน

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ. ดร. มนตรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. รศ. ดร. วิสุทธิ์

สุนทรกนกพงศ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

3. ผศ. สันติ

ตันตระกูล

ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

4. นายสุระชัย

พิมพสาลี

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

บุญเถื่อน

แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
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