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        เมื่อสําเร็จการศึกษา ไดรับวุฒิ  ปวส. ชางยนต - เครื่องทําความ

เย็นและปรับอากาศ    แลวสามารถเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

ทางดานวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต          อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต           ไดทั้งภาครัฐและเอกชน   

เชนเดียวกับผูที่จบการศึกษาจากแผนกวิชาชางยนต และชางจักรกล

หนักทุกประการ   

          นักศึกษาที่เลือกศึกษา    หลักสูตรชางยนต – เครื่องทําความเย็นและ 

   ปรับอากาศ จะไดรับการศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป   เชนเดียวกับนักศึกษา 

   ที่เลือกศึกษาหลักสูตรชางยนตปกติ        และยังไดรับการศึกษาเพิ่มเติม 

   ในวิชาชีพเลือก  ทางดานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ       จํานวน   

    15   หนวยกิต    เพื่อเตรียมความพรอมในการออกไปประกอบอาชีพทั้ง 

   ทางดานชางยนต ดานเครื่องทําความเย็น   และเครื่องปรับอากาศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

     สถาบันที่รับเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี   อาทิเชน           ดังนั้นนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชางยนต  –  เครื่องทํา 
         ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    ความเย็นและปรับอากาศ            จะไดรับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ              -    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง   

         นครราชสีมา    ชั้นสูง (ปวส.ชางยนต)   โดยมีศักดิ์และสิทธิ์เชนเดียวกับนักศึกษาที่สําเร็จ            -    มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

          
 

 

          

    การศึกษาหลักสูตรชางยนต ปกติ            -    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

           -    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
จํานวนที่รับเขาศึกษา 

           -    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ 
 

           -    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน      30     คน 
           -    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

    ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม      

    แนวทางในการประกอบอาชพี โปรแกรมวิชาชางยนต - เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 

โทรศัพท   044  - 242978-9  ตอ  3450 , 3451              เมื่อสําเร็จการศึกษา ไดรับวุฒิ  ปวส. ชางยนต - เครื่องทําความ

เย็นและปรับอากาศ  จะสามารถประกอบอาชีพเปนชางเทคนิค ใน

สถานประกอบการของรัฐและเอกชนหรือเลือกประกอบอาชีพ

สวนตัวได       โดยสามารถเลือกลักษณะงานไดทั้งสายงานดานชาง

ยนตหรือชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 

การจัดการศึกษาของโปรแกรมวิชา 
       

              ชางยนต - เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ ผศ.ชูชัย     ต.ศิริวัฒนา        081-7605350 

 

 

 

 

         

      อ. จรัล       คะเชนทรชาต ิ  081-8784522 

      อ. สัญชัย   รําเพยพัด           083-0420542 

      อ. นพรัตน  อมตัิรัตน          081-3211023 

      อ. อภิเดช   บุญเจือ              087-8300006 

       

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) จัดพิมพโดย สาขางานรองเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 



ประวัติ 

โปรแกรมวิชาชางยนต - เครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 

( Refrigeration  and   Air  conditioning ) 

        เริ่มเปดทําการรับนักศึกษาเขาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง   สาขางานรองเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศตั้งแตป

การศึกษา 2533 เปนตนมา        ปจจุบันมีนักศึกษาจบการศึกษาแลว 

เขาทํางานทั้งภาครัฐ - เอกชน และศึกษาตอในระดับปริญญาตรี

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเปนจํานวนมาก  
 

หลักสูตร 

                สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดจัดหลักสูตรเพื่อศึกษาใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดานชางยนต คือ  

1. หลักสูตรชางยนต  ปกติ 

2. หลักสูตรชางยนต - เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 

         ระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร   2  ป  จํานวนหนวย

กิตรวม    86   หนวยกิต 
 

การเรียนการสอนเปนไปตามโครงสรางหลักสูตรดังนี ้

    ∗   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        รวม     26  หนวยกิต 

           2. หมวดวิชาชีพ                                      

    ∗           2.1  กลุมวิชาชีพพื้นฐาน                 รวม       9  หนวยกิต 

    ∗           2.2   กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา          รวม     30  หนวยกิต 

    ∗∗        2.3  กลุมวิชาชีพเลือก                     รวม     15  หนวยกิต 

    ∗   3  กลุมวิชาเลือกเสรี                                รวม      6  หนวยกิต 

หมายเหตุ 

    ∗   ศึกษาทั้งชางยนตปกติและชางยนต - เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 

    ∗∗ ศึกษาเฉพาะชางยนต - เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 

      กลุมวิชาชีพเลือก 

            เปนวิชาที่ทําการเรียนการสอนเฉพาะนักศึกษาเครื่องทําความเย็น 

จํานวน  15  หนวยกิต  ดังตอไปนี้ 
 

     1.  วิชาทอลมในระบบปรับอากาศ                                      3  หนวยกิต 

     2.  วิชาระบบปรับอากาศ                                                     3  หนวยกิต 

     3.  วิชาทฤษฎีไฟฟาในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ   3 หนวยกิต 

     4.  วิชาปฏิบัติไฟฟาในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ   2 หนวยกิต 

     5.  วิชางานทดลองเครื่องทําความเย็น                                  2 หนวยกิต 

     6.  วิชาปญหาเฉพาะการทําความเย็นและปรับอากาศ          2 หนวยกิต 
    

      ลักษณะการเรียนการสอน 

         โปรแกรมวิชาชางยนต - เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศจะ

ทําการเรียนการสอนตามหลักสูตรชางยนต โดยมีเนื้อหา ที่ตอเนื่อง

ทางวิชาชีพชางยนต จากระดับ ปวช. เกี่ยวกับเครื่องยนต ทั้ง

เครื่องยนตแกสโซลีน เครื่องยนตดีเซล และกลุมวิชาการที่เกี่ยวกับ

ดานเครื่องกลทั้งหมด โดยจัดวิชาเรียนเพิ่มในกลุมวิชาชีพเลือกเฉพาะ

สาขาจํานวน 15 หนวยกิต ซึ่งจะเนนเนื้อหาเกี่ยวกับระบบทําความเย็น

และระบบปรับอากาศทั่วไป ตั้งแตขนาดเล็กที่ใชในที่พักอาศัย   

ตลอดจนถึงขนาดใหญ  ที่ใชในดานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมทั่วไป 

เชน ระบบทําความเย็นในตูเย็น ตูแช หองเย็น โรงน้ําแข็ง และระบบ

ปรับอากาศที่ใชในบาน ในยานยนต อาคารสํานักงาน โรงแรม

หางสรรพสินคา และโรงงานอุตสาหกรรม  เปนตน    

           นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขานี้จะมี ความรู ความ

เชี่ยวชาญทั้งทางดานทฤษฎี และปฏิบัติ เกี่ยวกับเครื่องยนต และเครื่อง

ทําความเย็นและปรับอากาศ    

ผลงานของนักศึกษา 

 
 

นายวิสันายวิสันตนต  วางตาวางตา  และและ  นายสกลนายสกล  เกลื่อนสันเทียะเกลื่อนสันเทียะ    
นักศึกษาชางยนตนักศึกษาชางยนต  --  เครื่องทําความเย็นและปรับเครื่องทําความเย็นและปรับ

อากาศอากาศ รุนที่  รุนที่ 11                                     11                                       
ไดรับรางวัลไดรับรางวัล      ชนะเลิศชนะเลิศ  ((เหรียญทองเหรียญทอง)  )  และและ                                        
                              รองชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับที่ อันดับที่ 11  ((เหรียญเงินเหรียญเงิน))      
การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติครั้งที่การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติครั้งที่  1199 

 
 

นายนาย  สกลสกล  เกลื่อนสันเทียะเกลื่อนสันเทียะ    
นักศึกษานักศึกษาชางยนตชางยนต  --  เครื่องทําความเย็นเครื่องทําความเย็นและปรับและปรับ

อากาศอากาศ รุนที่  รุนที่ 13                                     13                                       
ไดรับรางวัลอันดับที่ไดรับรางวัลอันดับที่  44  ((รางวัลชมเชยรางวัลชมเชย))    
              จากการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติจากการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ครั้ ครั้งที่ งที่ 3737          

                       ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด 

 
 

นายนิติพงษนายนิติพงษ  บุบผามาลาบุบผามาลา    
นักศึกษาชางยนตนักศึกษาชางยนต  --  เครื่องทําความเย็นและปรับเครื่องทําความเย็นและปรับ

อากาศอากาศ  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ( (เหรียญทองเหรียญทอง))    

การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติครั้งที่ การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติครั้งที่ 2200  

 

 

นายนิติพงษนายนิติพงษ  บุบผามาลาบุบผามาลา    

นักศึกษาชานักศึกษาชางยนตงยนต  --  เครื่องทําความเย็นและปรับเครื่องทําความเย็นและปรับ

อากาศอากาศ  

ไดรับรางวัลอันดับที่ ไดรับรางวัลอันดับที่ 33  (( เหรียญทองแดงเหรียญทองแดง))                  

จากการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติครั้งที่ 38             

                             ณ ประเทศฟนแลนด 

 
 

นายนายพรชัย   เพิ่มสันเทียะพรชัย   เพิ่มสันเทียะ    
นักศึกษาชางยนต - เครื่องทําความเย็นและปรับ

อากาศ  รุนที่ 15 

ไดรับรางวัลไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ รองชนะเลิศอันดับ 1 1 ((เหรียญเงินเหรียญเงิน))      
การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติครั้งที่ การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติครั้งที่ 2211  

 

 

นายประวิทย บุญหลา (เหรียญทอง) 

นายกรกช ชุมแสง (เหรียญเงิน) 

นักศึกษาชางยนต - เครื่องทําความเย็นและปรับ

อากาศ   รุนที่ 17 
ในการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน 

Asean Skills Competition  

แขงขัน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร Malaysia  
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