รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
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ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
4182307_ปฏิบตั ิระบบเครื่ องทําความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(0-6-3)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
เทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้สู อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พิสุทธิ์พงศ์ คงรุ่ งโชค
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2563
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
1 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะ วัฎจักรเครื่ องทําความเย็น หลักการ
ทํางานของเครื่ องทําความเย็น คุณสมบัติของสารทําความเย็น เทอร์โมไดนามิกส์ ของระบบเครื่ อง
ทําความเย็น หลักการทําความเย็นและปรับอากาศ อุ ปกรณ์ ควบคุ มทางกลและทางไฟฟ้ า ระบบ
ไฟฟ้าในเครื่ องปรับอากาศและการฝึ กปฎิบตั ิรายวิชา
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพือ่ ให้นักศึกษามีความรู ้พ้ืนฐาน เป็ นการเตรี ยมความพร้อม ด้านทักษะ ในการนําความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องเครื่ องทําความเย็น และวิธีการควบคุมทางกลและทางไฟฟ้า เพือ่ เป็ นพื้นฐานการ
เรี ยนในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างอ้างอิงที่หลากหลาย และให้สอดคล้องกับการ
นําไปใช้ในงานอุตสาหกรรมให้กา้ วหน้าต่อไป
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
วิช านี้ อธิ บ ายถึ ง วัฎ จัก รเครื่ อ งทํา ความเย็น หลัก การทํา งานของเครื่ อ งทํา ความเย็น
คุณสมบัติของสารทําความเย็น เทอร์โมไดนามิกส์ ของระบบเครื่ องทําความเย็น หลักการทําความ
เย็นและปรับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมทางกลและทางไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในเครื่ องปรับอากาศและการ
ฝึ กปฎิบตั ิรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 16 ชัว่ โมง สอนเสริ มตามความ มีการฝึ กปฏิบตั ิ 80
ศึกษาด้วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา
ต้องการของ
ชัว่ โมง
3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี วิ นั ย จรรณยาบรรณในวิช าชี พ ในการติ ด ตั้ง
เครื่ องปรับอากาศ โดยมีคุณธรรม จริ ยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้
1. ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริ ยธรรม และเสี ยสละ
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
3. เคารพกฏ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์การ
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนได้เรี ยนมา
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1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประเด็นที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม สอดแทรกในเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาเครื่ องกลไฟฟ้า
- อภิปรายกลุ่ม ปฏิบตั ิการทดลอง สรุ ปผลการทดลอง
- กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมาประกอบในระหว่างการสอน หรื อ
บทบาทสมมุติ
- สาธิต
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน การปฏิบตั ิงาน ความมีระเบียบ และส่งรายงานตามขอบเขต
และตรงต่อเวลา
- มีเอกสารอ้างอิงในการทํารายงานอย่างถูกต้อง
- ประเมินผลจากแบบฝึ กหัด ปฏิบตั ิการทดลอง
- ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
- ประเมินจากสมุดจดบันทึก
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
มีความรู ้ ในหลักการ ความสําคัญ ที่เกี่ยวกับการอธิบายการทํางานของเครื่ องทําความเย็น
การเปลี่ยนรู ปพลังงาน อุปกรณ์และการควบคุมทั้งทางกลและทางไฟฟ้าของเครื่ องทําความเย็นและ
ปฏิบตั ิการติดตั้งเครื่ องทําความเย็นได้
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย ถาม ตอบ อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การฝึ กปฏิบตั ิ และการ
ค้น คว้าข้อ มู ล ที่ เกี่ ยวกับ เครื่ อ งทําความเย็น และปรั บอากาศ วงจรนํ้ายา และวงจรไฟฟ้ า โดยให้
นักศึกษาสรุ ปและนําเสนอรายงานเพื่อร่ วมกันแสดงความคิดเห็น เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยผูส้ อน
สรุ ปขั้นสุดท้าย
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากแบบฝึ กหัด ใบงาน
- ปฏิบตั ิการทดลอง ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค
- ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานจากการค้นคว้าข้อมูล และการฝึ กปฏิบตั ิ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ ให้นกั ศึกษาได้
วิเคราะห์และสรุ ปประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับเครื่ องทําความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ วัฏจักรการทํา
ความเย็น การเปลี่ยนรู ปพลังงาน และการประยุกต์ใช้งาน
3.2 วิธีการสอน
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม/สาธิต/ปฏิบตั ิการทดลอง
การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้จดั ทํางานกลุ่ม ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับ เครื่ อง
ทําความเย็น อุปกรณ์ควบคุมทางกลและทางไฟฟ้า วัฏจักรการทําความเย็น และการนําเสนอรายงาน
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3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- ประเมินผลจากการนําเสนอรายงาน/ปฏิบตั ิการทดลอง สรุ ปผลการทดลอง
- สังเกตพฤติกรรม และการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน ทัน
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา
- มอบหมายรายงานกลุ่ม รายงานบุคคล
- การนําเสนอรายงาน/ปฏิบตั ิการทดลอง
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
- ประเมินผลจากรายงานที่นาํ เสนอ และพฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- ประเมินผลจากรายงานการศึกษาส่วนบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูปวิเคราะห์
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ โปรแกรมสําเร็จรู ปวิเคราะห์ ที่ต้องพัฒนา
- ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การนําเสนอในชั้นเรี ยนและปฏิบตั ิการทดลอง
- ทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ปัญหา
- ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะในการใช้เครื่ องมือ การต่อวงจร ปฏิบตั ิการทดลอง การใช้เทคโนโลยี และ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เหมาะสมในการนําเสนอ
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ปัญหา
- การนําเสนอด้วยเทคโนโลยี และใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปวิเคราะห์ที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากรายงานและรู ปแบบการนําเสนอรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่ วมในการนําเสนอรายงานและการอภิปราย

1. แผนการสอน
สั ปดาห์
ที่
1

2

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หัวข้ อ/รายละเอียด

แนะนําเนื้อหา
คําจํากัดความ นิ ยาม พื้นฐาน เครื่ อง
ทํา ความเย็น และปรั บ กาศภายใน
บ้าน
วัฎจักรของเครื่ องทําความเย็น
คุณสมบัติของสารทําความเย็น
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จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่ อทีใ่ ช้
4
บรรยาย + ถามตอบ

4

3

หลักการเทอร์โมไดนามิกส์
การเปลี่ยนรู ปพลังงาน

4

4

อุปกรณ์ควบคุมทางกลและ
ทางไฟฟ้า

4

5

ระบบไฟฟ้าในเครื่ องทําความเย็น

4

6

หลักการทํางานของเครื่ องทําความ
เย็น

4

7

หลักการทํางานของ
เครื่ องปรับอากาศ

4

8

สอบระหว่างภาคเรี ยน

2

บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝึ กหัด
สาธิต
บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝึ กหัด
สาธิต
บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝึ กหัด
สาธิต
บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝึ กหัด
ปฏิบตั ิการทดลอง
ใบงาน
บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝึ กหัด
ปฏิบตั ิการทดลอง
ใบงาน
บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝึ กหัด
สาธิต
ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ

ผู้สอน
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

สั ปดาห์
ที่
9

10

หัวข้ อ/รายละเอียด
-การตัดท่อ
- การขยายท่อ
- การบานแฟร์
-การดัตท่อ
งานเชื่อมแก๊ส

11

(ต่อ) งานเชื่อมแก๊ส

12

การถอดล้างการล้าง
เครื่ องปรับอากาศ

13

(ต่อ) การถอดล้างการล้าง
เครื่ องปรับอากาศ

14

การติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
- ชุดคอยล์ร้อนและชุดคอยล์เย็น
- การแว๊คคัม
- การต่อวงจรไฟฟ้า
การติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
- ชุดคอยล์ร้อนและชุดคอยล์เย็น
- การต่อวงจรไฟฟ้า

15

16

สอบปลายภาค
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จน. กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง การสอน/สื่ อที่ใช้
4 บรรยาย + ถามตอบ
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
แบบฝึ กหัด
คงรุ่ งโชค
สาธิต
การทดลองใบงาน
4 บรรยาย + ถามตอบ
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
แบบฝึ กหัด
คงรุ่ งโชค
สาธิต
การทดลองใบงาน
2 บรรยาย + ถามตอบ
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
แบบฝึ กหัด
คงรุ่ งโชค
สาธิต
การทดลองใบงาน
4 บรรยาย + ถามตอบ
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
แบบฝึ กหัด
คงรุ่ งโชค
สาธิต
การทดลองใบงาน
4 บรรยาย + ถามตอบ
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
แบบฝึ กหัด
คงรุ่ งโชค
ปฏิบตั ิการทดลอง
4 บรรยาย + ถามตอบ
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
แบบฝึ กหัด
คงรุ่ งโชค
ใบงาน
4

บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝึ กหัด
สาธิต
การทดลองใบงาน

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

4

ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ
ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู้ *
1
2.1,2.2,2.3,
สอบกลางภาค
3.1,3.3
สอบปลายภาค
2
1.2,1.5,2.1, รายงาน การนําเสนอ
2.2,3.1,3.3, แบบฝึ กหัด
ปฏิบตั ิกาทดลอง
3
1.1 – 1.7, 4.6 การเข้าชั้นเรี ยน การตรงต่อเวลา
การมีส่วนร่ วม อภิปราย ทักษะ
การทดลอง เสนอความคิดเห็น
การแก้ปัญหาในชั้นเรี ยน
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สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
8
16
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
20 %
20 %
10 %
10 %
30 %
10 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ประสิทธิ์ ภูสมา (2552). เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบเครื่ องทําความเย็นและ
เครื่ องปรับอากาศภายในบ้าน. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
ชุดปฏิบตั ิการเครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
สนอง อิ่มเอม
เครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ
วีรศักดิ์ บุญทน การทําความเย็น

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมใน
การศึกษาค้นคว้า อภิปราย และนําเสนอรายงานร่ วมกัน ทําให้ได้ความคิดเห็นในการทํางานของ
นักศึกษาดังนี้
1. การสนทนาระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
2. แบบประเมินผูส้ อน แบบประเมินรายวิชา
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2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดงั นี้
1. การสังเกตการสอนและแบบประเมินการสอนจากผูเ้ รี ยน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอนโดยจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุ งการสอนดังนี้
1. สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
2. การวิจยั ในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนของรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่
คาดหวังจากการเรี ยนรู ้รายวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา และ
หลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยรวมดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนน
พฤติกรรมของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ได้มีการวางแผนเพือ่ ปรับปรุ งการ
สอนและรายละเอียดเนื้อหาวิชา เพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1. ปรับปรุ งรายวิชาทุก 4 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทดสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามข้อ 4
2. เปลี่ยนวิธีการสอน เพือ่ ให้นกั ศึกษามีมุมมองในการประยุกต์ความรู ้กบั ปั ญหาจากการ
วิจยั ทางด้านอุตสาหกรรมของอาจารย์หรื อองค์การอื่นๆ

