
                               
 

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
รายวิชาระบบทอและสุขภัณฑ 

 (Plumbing System and Sanitary)   

10113403   

  
โดย 

 

นางสาวโชษิตา  สุขคะนนท ์

สาขาวิชาการก่อสร้าง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยันครพนม 



 

คํานํา 
 

 

   เอกสารฉบับนี้ เปนเอกสารประกอบการสอน เพ่ือใชในการการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา

การออกแบบระบบทอภายในอาคาร (Plumbing System and Sanitary)  10113403 สําหรับสอน

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกองสราง โดยมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับศกึษาเกยีวกบั

การออกแบบระบบท่อประปา ระบบท่อระบายนําและอากาศ ระบบระบายนําฝน ระบบท่อนํารอ้น ระบบ

ดบัเพลงิ และระบบทอไอน้ํา 

   ผูเขียนไดรวบรวมจัดทําเก่ียวกับหลักสูตรรายวิชา ประกอบดวย ลักษณะวิชา การแบงบทเรียน หัวขอ 

จุดประสงคการสอนและการประเมินผลรายวิชา  พรอมทั้งไดจัดทํากําหนดการสอนใบเตรียมการสอนราย

สัปดาหตลอดทั้ง 16 สัปดาห ซึ่งประกอบดวย จุดประสงคการสอน เนื้อหาสาระที่สอน วิธีการสอน เอกสารและ

สื่อประกอบการสอนเปนตน  ทั้งนี้ ผูเขียนคาดหวังวา เอกสารประกอบการสอน ฉบับนี้จะเปนเอกสารคูมือของ

อาจารยใชประกอบการสอนที่ไดมีการเตรียมและวางแผนการสอนไวอยางรอบคอบ ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการ

สอนรายวิชานี้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป 

 

 

 

 

 

                           (ชื่อ)……………………………………... 

                                                                  (นางสาวโชษิตา  สุขคะนนท) 

      

 

 



 

 

สารบญั 
 

 

   เรื่อง                                                                                          หนา 

1. คํานํา  

2. สารบัญ 

 3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 4. ลักษณะรายวิชา 

 5. บทเรียนและหัวชอ 

 6. จุดประสงคการสอน 

 7. การประเมินผลรายวิชา 

 8. ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน 

 9. กําหนดการสอน 

10. บรรณานุกรม  

11. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 1                                                                          

12. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 2                                                                          

13. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 3 

14. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 4 

15. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 5 

16. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 6 

17. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 7 



18. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 9   (เวนสอบกลางภาคสัปดาหที่ 9) 

19. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 10 

20. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 11 

21. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 12 

22. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 13 

23. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 14 

24. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจระบบการออกแบบทอประปา การเพ่ิมความดันของน้ําในระบบทอ การออกแบบระบบทอ

ระบายน้ําและทออากาศ ระบบระบานน้ําฝน การออกแบบระบบทอน้ํารอน ระบบดับเพลิง และ

ระบบทอไอน้ํา 

2. สามารถคํานวณหาขนาดของทอน้ํา เครื่องสูบน้ํา ขนาดของทออากาศ ขนาดของเครื่องทนความ

รอน  ทอรับความดัน และการคํานวณหาอัตราไอกลั่นตัวจากไอน้ํา 

3. มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับเขาใจระบบการออกแบบทอประปา การเพ่ิมความดันของน้ําในระบบทอ 

การออกแบบระบบทอระบายน้ําและทออากาศ ระบบระบานน้ําฝน การออกแบบระบบทอน้ํา

รอน ระบบดับเพลิง และระบบทอไอน้ํา 

2. คํานวณหาขนาดของทอน้ํา เครื่องสูบน้ํา ขนาดของทออากาศ ขนาดของเครื่องทนความรอน  ทอ

รับความดัน และการคํานวณหาอัตราไอกลั่นตัวจากไอน้ํา 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับระบบการออกแบบทอประปา การเพ่ิมความดันของน้ําในระบบทอ การออกแบบระบบ

ทอระบายน้ําและทออากาศ ระบบระบานน้ําฝน การออกแบบระบบทอน้ํารอน ระบบดับเพลิง และระบบทอ

ไอน้ํา 

  

 

   

 

 

 



ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชื่อวิชา            รายวิชาระบบทอและสุขภัณฑ 

      (Plumbing System and Sanitary)  10113403 

2.  สภาพรายวิชา               วิชาชีพบังคับวิชาชีพเลือก  

                                      หลักสูตร ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกอสราง          

3.  ระดับรายวิชา                ภาคการศกึษาที่ 1  ชั้นปที่  3 

4.  รายวิชาพื้นฐาน                 

5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  2  ชั่วโมง    ปฏิบัต ิ...  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  32  ชั่วโมง  และ 

                                      นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 30  ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอด  

                                      16  สัปดาห    

6. จํานวนหนวยกิต              2  หนวยกิต 

7. จุดมุงหมายรายวิชา         1.  เขาใจระบบการออกแบบทอประปา การเพ่ิมความดันของน้ําในระบบทอ  

                                          การออกแบบระบบทอระบายน้ําและทออากาศ ระบบระบานน้ําฝน การ  

                                          ออกแบบระบบทอน้ํารอน ระบบดับเพลิง และระบบทอไอน้ํา 

                       2. สามารถคํานวณหาขนาดของทอน้ํา เครื่องสูบน้ํา ขนาดของทออากาศ    

                           ขนาดของเครื่องทนความรอน  ทอรับความดัน และการคาํนวณหาอัตราไอ  

                          กลั่นตัวจากไอน้ํา 

                       3. มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

88. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาเก่ียวกับระบบการออกแบบทอประปา การเพ่ิมความดันของน้ําในระบบทอ 

การออกแบบระบบทอระบายน้ําและทออากาศ ระบบระบานน้ําฝน การออกแบบ

ระบบทอน้ํารอน ระบบดับเพลิง และระบบทอไอน้ํา 

 

 



 

                                                                                          

 
การแบงบทเรียน/หัวขอ 

 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1 1.  บทนํา 

     1.1 ทั่วไป 
     1.2 จุดประสงคของระบบทอ 
     1.3 หลักการเบื้องตนของระบบทอ 
     1.4 เกณฑและมาตรฐานของระบบทอ 
     1.5 แบบและสัญลักษณของระบบทอ 

6 - 

 2 2.  การออกแบบระบบท่อประปา 

     2.1 วสัดุของทอประปา 
     2.2 ระบบทอประปาสําหรับอาคาร 
     2.3 การกระแทกของน้ําและการปองกันการกระแทกของน้ํา 
     2.4อัตราการไหลและความดันของเครื่องสุขภัณฑ/ความตองการน้ําตอวัน 
     2.5 ขนาดทอสําหรับเครื่องสุขภัณฑ 
     2.6 การประมาณอัตราความตองการน้ําสูงสุด 
     2.7 การคาํนวณหาขนาดของทอน้ํา/ความดันลดภายในทอ 
     2.8 ขั้นตอนในการหาขนาดของทอประปา 
     2.9 แบบฝกหัด        

4 6 

3 3.  การเพมิความดนัของนําในท่อประปา 

     3.1 การคาํนวณเก่ียวกับเครื่องสูบน้ํา 
  3.2 ระบบถังน้ําสูง 
 3.3 ระบบเพ่ิมความดันในเสนทอโดยตรง 
 3.4 ระบบถังอัดความดับ  
3.5 แบบฝกหัด 

2 6 

 
4.   การออกแบบระบบท่อระบายนําและท่ออากาศ  

      4.1 ทอในระบบการระบายน้ํา / วัสดุของทอและขอตอ 
    4.2 ที่ดับกลิ่น/ปรากฏการณกาลักน้ําของที่ดับกลิ่น 
    4.3 หนวยสุขภัณฑ 

      4.4 การไหลของน้ําในทอระบายน้ําแนวดิ่ง/การกําหนดขนาดของทอ  
           ระบายน้ําแนวดิ่งและแนวนอน 

4 
 

4 



      4.5 ชองลางทอ  
      4.6 การกําหนดขนาดของทออากาศ ชนิดของทออากาศ และการใชทอ  
           ระบายนําเสียในแนวระดับเปนทออากาศ/การเลือกระบบทอ 
           ระบายน้ํา/การตอและติดตั้งทอระบายอากาศ  
      4.7 การระบายน้ําทางออม 
      4.8 ที่ดักไขมัน บอเกรอะและการระบายน้ําเสีย 
      4.9 การทดสอบระบบทอระบายน้ํา 
      4.10 แบบฝกหัด 

5 5.  ระบบระบายนําฝน 

      5.1 ปริมาณของน้ําฝน 
   5.2 ชนิดของชองระบายน้ําฝน 
 5.3 การออกแบบระบบระบายน้ําฝน 
 5.4 การใชทอระบายรวม 

2 4 

6 6. การออกแบบทอน้ํารอน 
   6.1 ระบบทอน้ํารอนแบบตางๆ  
   6.2 หลักการคํานวณหาขนาดของเครื่องสูบน้ําหมุนเวียน/วิธีการคํานวณ 
        ทางดานปฏิบัติ 
   6.3 ระบบที่มีหลายวงจร/ระบบของอาคารหลายชั้น 
   6.4 การคํานวณโดยใชอัตราสูญเสียความรอนของทอ 
   6.5 ขอควรพิจารณาการใช Aquastat 
   6.6 ขอควรคํานึงในการออกแบบระบบทอ/การกําหนดขนาดของทอ 
   6.7 เครื่องทําน้ํารอน/การหาขนาดของอุปกรณถายเทความรอน 
   6.8 การคํานวณหาขนาดของเครื่องทําความรอน 
   6.9 ระบบทอของอุปกรณทําน้ํารอน/การหาพื้นผิวรับความรอนของ 
        Heating Coil  
   6.10 แบบฝกหัด 

4 6 

7 7. ระบบดับเพลิง 
    7.1 ระบบดับเพลิงดวยน้ําชนิดสายสูบ 
    7.2 ขนาดและการออกแบบระบบทอยืน 
    7.3 แหลงน้ําสําหรับการดับเพลิง/ชนิดและตําแหนงของสายสูบดับเพลิง 
    7.4 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง/ระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ําฝอย 
    7.5 ชนิดของหัวฉีด/คุณลักษณะของหัวฉีด 
    7.6 ขนาดของทอน้ํา/น้ําสําหรับระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ําฝอย 
    7.8 การจัดระบบทอและระยะของหัวฉีด 
    7.9 วาลวสัญญาณเตือนภัยสําหรับระบบทอเปยก 
    7.10 ระบบดับเพลิงชนิดพนน้ําเปนฝอย 
    7.11 ระบบน้ํายาสรางฟองอากาศ/ระบบผสมน้ํายาของโฟม 
    7.12 สารดับเพลิงสะอาดทดแทนกาซฮาลอน 

4 6 



    7.13 การออกแบบระบบดับเพลิงใชสาร FM 200 
   7.14 การกําหนดและออกแบบระบบทอ FM 200 
   7.15 การคาํนวณทอรับความดัน 
   7.16 ระบบดับเพลิง/การหาปริมาณและอัตราการฉีดกาช 
          คารบอนไดออกไซด 
   7.17 แบบฝกหัด 

8 8. ระบบทอไอน้ํา 
    8.1 การกําหนดขนาดทอไอน้ํา/ไอกลั่นตัว/การกําหนดขนาดของทอกลั่นตัว 
    8.2 ตัวดักไอน้ํา/หลักการทั่วไปในการเลือกตัวดักไอน้ํา 
    8.3 หลักการติดตั้งตัวดักไอน้ําที่ถูกตอง 
    8.4 การคํานวณหาอัตราไอกลั่นตัว/การยกไอกลั่นตัว 
    8.5 การยกไอกลั่นตัว/ Flash Steam ไปใชงาน 
    8.6 การเดินทอแบบตางๆ 
    8.7 ผลของไอเปยก 
    8.8 ผลของอากาศในไอน้ํา 
    8.9 แบบฝกหัด 
 

4 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จุดประสงคการสอน 
 

  บทเรียนที ่

 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1 1.บทนํา (มีความรูความเขาใจและสามารถ) 

     1.1 ทั่วไป 

     1.2 จุดประสงคของระบบทอ 

     1.3 หลักการเบื้องตนของระบบทอ 

     1.4 เกณฑและมาตรฐานของระบบทอ 

     1.5 แบบและสัญลักษณของระบบทอ 

6 - 

 2 2.  การออกแบบระบบท่อประปา(มีความรูความเขาใจและสามารถ) 

     2.1 วสัดุของทอประปา 

     2.2 ระบบทอประปาสําหรับอาคาร 

     2.3 การกระแทกของน้ําและการปองกันการกระแทกของน้ํา 

     2.4อัตราการไหลและความดันของเครื่องสุขภัณฑ/ความตองการน้ําตอวัน 

     2.5 ขนาดทอสําหรับเครื่องสุขภัณฑ 

     2.6 การประมาณอัตราความตองการน้ําสูงสุด 

     2.7 การคาํนวณหาขนาดของทอน้ํา/ความดันลดภายในทอ 

     2.8 ขั้นตอนในการหาขนาดของทอประปา 

     2.9 แบบฝกหัด        

4 6 

3 3.  การเพมิความดนัของนําในท่อประปา(มีความรูความเขาใจและสามารถ) 

     3.1 การคาํนวณเก่ียวกับเครื่องสูบน้ํา 

  3.2 ระบบถังน้ําสูง 

 3.3 ระบบเพ่ิมความดันในเสนทอโดยตรง 

 3.4 ระบบถังอัดความดับ  
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     3.5 แบบฝกหัด 

4 4.   การออกแบบระบบท่อระบายนําและท่ออากาศ  

      4.1 ทอในระบบการระบายน้ํา / วัสดุของทอและขอตอ 

    4.2 ที่ดับกลิ่น/ปรากฏการณกาลักน้ําของที่ดับกลิ่น 

    4.3 หนวยสุขภัณฑ 

      4.4 การไหลของน้ําในทอระบายน้ําแนวดิ่ง/การกําหนดขนาดของทอ  

           ระบายน้ําแนวดิ่งและแนวนอน 

      4.5 ชองลางทอ  

      4.6 การกําหนดขนาดของทออากาศ ชนิดของทออากาศ และการใชทอ  

           ระบายนําเสียในแนวระดับเปนทออากาศ/การเลือกระบบทอ 

           ระบายน้ํา/การตอและติดตั้งทอระบายอากาศ  

      4.7 การระบายน้ําทางออม 

      4.8 ที่ดักไขมัน บอเกรอะและการระบายน้ําเสีย 

      4.9 การทดสอบระบบทอระบายน้ํา 

      4.10 แบบฝกหัด 

4 

 

6 

5 5.  ระบบระบายนําฝน(มีความรูความเขาใจและสามารถ) 

      5.1 ปริมาณของน้ําฝน 

   5.2 ชนิดของชองระบายน้ําฝน 

 5.3 การออกแบบระบบระบายน้ําฝน 

 5.4 การใชทอระบายรวม 
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6 6. การออกแบบทอน้ํารอน(มีความรูความเขาใจและสามารถ) 

   6.1 ระบบทอน้ํารอนแบบตางๆ  

   6.2 หลักการคํานวณหาขนาดของเครื่องสูบน้ําหมุนเวียน/วิธีการคํานวณ 

        ทางดานปฏิบัติ 
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   6.3 ระบบที่มีหลายวงจร/ระบบของอาคารหลายชั้น 

   6.4 การคํานวณโดยใชอัตราสูญเสียความรอนของทอ 

   6.5 ขอควรพิจารณาการใช Aquastat 

   6.6 ขอควรคํานึงในการออกแบบระบบทอ/การกําหนดขนาดของทอ 

   6.7 เครื่องทําน้ํารอน/การหาขนาดของอุปกรณถายเทความรอน 

   6.8 การคํานวณหาขนาดของเครื่องทําความรอน 

   6.9 ระบบทอของอุปกรณทําน้ํารอน/การหาพื้นผิวรับความรอนของ 

        Heating Coil  

   6.10 แบบฝกหัด 

7 7. ระบบดับเพลิง(มีความรูความเขาใจและสามารถ) 

    7.1 ระบบดับเพลิงดวยน้ําชนิดสายสูบ 

    7.2 ขนาดและการออกแบบระบบทอยืน 

    7.3 แหลงน้ําสําหรับการดับเพลิง/ชนิดและตําแหนงของสายสูบดับเพลิง 

    7.4 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง/ระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ําฝอย 

    7.5 ชนิดของหัวฉีด/คุณลักษณะของหัวฉีด 

    7.6 ขนาดของทอน้ํา/น้ําสําหรับระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ําฝอย 

    7.8 การจัดระบบทอและระยะของหัวฉีด 

    7.9 วาลวสัญญาณเตือนภัยสําหรับระบบทอเปยก 

    7.10 ระบบดับเพลิงชนิดพนน้ําเปนฝอย 

    7.11 ระบบน้ํายาสรางฟองอากาศ/ระบบผสมน้ํายาของโฟม 

    7.12 สารดับเพลิงสะอาดทดแทนกาซฮาลอน 

    7.13 การออกแบบระบบดับเพลิงใชสาร FM 200 

   7.14 การกําหนดและออกแบบระบบทอ FM 200 
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   7.15 การคาํนวณทอรับความดัน 

   7.16 ระบบดับเพลิง/การหาปริมาณและอัตราการฉีดกาช 

          คารบอนไดออกไซด 

   7.17 แบบฝกหัด 

8 8. ระบบทอไอน้ํา(มีความรูความเขาใจและสามารถ) 

    8.1 การกําหนดขนาดทอไอน้ํา/ไอกลั่นตัว/การกําหนดขนาดของทอกลั่นตัว 

    8.2 ตัวดักไอน้ํา/หลักการทั่วไปในการเลือกตัวดักไอน้ํา 

    8.3 หลักการติดตั้งตัวดักไอน้ําที่ถูกตอง 

    8.4 การคํานวณหาอัตราไอกลั่นตัว/การยกไอกลั่นตัว 

    8.5 การยกไอกลั่นตัว/ Flash Steam ไปใชงาน 

    8.6 การเดินทอแบบตางๆ 

    8.7 ผลของไอเปยก 

    8.8 ผลของอากาศในไอน้ํา 

    8.9 แบบฝกหัด 
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ตารางคํากริยาที่ใชในการเขียนจุดประสงคการสอน 

1) วิชาที่เปนทฤษฎี (ดานพุทธิพิสัย) 

จุดประสงคท่ัวไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. รูหลัก .........    ทราบถึง......      รูวิธ.ี........... 

(กฎ กฎหมาย นิยาม ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ ) 

บอก....  เลือก..   ระบุ.......   เรียงลําดับ

....................... 

2. เขาใจ…………(จับใจความ แปลความ ตีความ  

    ขยายความ) 

อธิบาย....   ยกตัวอยาง.......   ใหความหมาย .....  

สรุปความ.....     

 3. การนํา.........ไปใช    แกปญหา.........   ใชวธิี

........... 

ใชสูตร.......   คํานวณหาคา......    เขียนแผน......... 

ปรับปรุง…  แกปญหา.... ประมาณคา......   เขียน

โครงการ....... ตรวจสอบ… 

4. การวิเคราะห…………………………. 

   .(ความสําคัญ ความสัมพันธ  หลักการ) 

แยกแยะ.....  จําแนกขอแตกตางของ........ 

เปรียบเทียบ. 

หาความสัมพันธ......... จัดประเภท…… 

ตรวจสอบ…….. เขียนไดอะแกรม………….. 

5. สังเคราะห.......     (ขอความ แผนงาน ความสํา

พันธ) 

ยอ….. สรุป….. ปรับปรุง...... ออกแบบ……    ดัด

แปลง........   เสนอแนะ......  แกไข……... 

6. ประเมินคา........   (อาศัยขอเท็จจริง อาศัยเกณฑ) วิจารณ…. อภิปราย……ตัดสิน.........   วินิจฉัย..... 

กําหนดราคา………    

 

     2) วิชาที่มีปฏิบัต ิ(ดานทักษะพิสัย) 

จุดประสงคท่ัวไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ปฏิบัติ............................ ทดลอง

.................................. 

สราง.......    ตอ.......  แก.......   ประกอบ....   

ออกแบบทําตาม....  ซอม..  ผสม....... วาด....  เลื่อย

.......  ระบาย  

ชั่ง... ตวง.....   วัด.....  



      3) ทุกรายวิชาตองมีดานจิตใจ (ดานจิตพิสัย) 

จุดประสงคท่ัวไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

รับรู…….    ยอมรับ...... รับฟง....      ทําตาม....   ตั้งใจ….. ถาม…….. 

ตอบสนอง…..  (มีสวนรวม) ตอบ...    ทําตาม..   อาสา....    ชวยเหลือ... บันทึก…. 

เห็นคุณคา…..  (ซาบซึ้ง) สนับสนุน...   โตแยง..     แสดงความคิดเห็น...  

การจัดระบบ……  (ตระหนัก) แสดงความสําคัญ  จัดระเบียบ 

การสรางนิสัย…..  (รับผิดชอบ) พฤติกรรมแสดงออกเชน  สะอาด   เรียบรอย   ตรงตอ

เวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชานี้แบงเปน 6  หนวย   แยกได     6  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดําเนินการ  ดังนี ้

1. วิธีการ   ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมินผลแยกเปน ………  สวนโดย 
แบงแยกคะแนนแตละสวนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 

  1.1 ผลงานที่มอบหมาย 40 คะแนน  หรือรอยละ 40 

  1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย  ความตั้งใจ และการเขารวมกิจกรรม 20    

       คะแนน หรือรอยละ20  

  1.3 การทดสอบแตละหนวยเรียน  40  คะแนน  หรือรอยละ  40                 

โดยจัดแบงน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยตามตารางหนาถัดไป 

 

2. เกณฑผานรายวิชา ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง 
  2.1  คะแนนสอบรวมตองไมต่ํากวารอยละ  60 
  2.2  มีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ  80 
  2.3  ตองผานการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑคาระดับคะแนน 
   
                                 3.1  พิจารณาเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2  ผูที่ไมผานเกณฑขอ 2 
                                                จะไดรับคาระดับคะแนน F 
                                          3.2  ผูท่ีผานเกณฑขอ 2  จะไดรับคาระดับคะแนนตามเกณฑ  ดังนี้ 

     คะแนนรอยละ  80  ขึ้นไป               ไดระดับคะแนน   A 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 75-79 ไดระดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 70-74 ไดระดับคะแนน  B 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 65-69 ไดระดับคะแนน  C+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 60-64 ไดระดับคะแนน  C 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 55-59 ไดระดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 50-54 ไดระดับคะแนน  D 
 คะแนนต่ํากวารอยละ 49 ไดระดับคะแนน  F 

 
 
 

 



ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน 
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  คะแนนรายบทเรียนและน้ําหนักคะแนน 
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1 บทนํา 10      

2 การออกแบบระบบท่อประปา 10      

3 การเพมิความดนัของนําในท่อประปา 10      

4 การออกแบบระบบท่อระบายนําและท่ออากาศ 10      

5 ระบบระบายนําฝน 10      

6 การออกแบบท่อนํารอ้น 10      

7 ระบบดับเพลิง 10      

8 ระบบทอไอน้ํา 10      

        

        

        

        

        

        

ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย)       

ข คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เปนการบูรณาการทุกหนวย)  

 

ค คะแนนจิตพิสัย 20 

 รวมทั้งสิ้น 100 

 

 
 



กําหนดการสอน 
 

สัปดาหที่ วัน / เดือน คาบท่ี รายการสอน หมายเหตุ 

1 4/6/62  บทนํา ทั่วไป 

     จุดประสงคของระบบทอ/หลักการเบื้องตนของระบบทอ/ 
เกณฑและมาตรฐานของระบบทอ/แบบและสัญลักษณของระบบทอ 

 

2 11/6/62   การออกแบบระบบท่อประปา 

     วสัดขุองทอประปา/ระบบทอประปาสําหรับอาคาร/ การ
กระแทกของน้ําและการปองกันการกระแทกของน้ํา/อัตราการไหล
และความดันของเครื่องสุขภัณฑ/ความตองการน้ําตอวัน  

 

3  18/6/62   ขนาดทอสําหรับเครื่องสุขภัณฑ/การประมาณอัตราความตองการ
น้ําสูงสุด/การคาํนวณหาขนาดของทอน้ํา/ความดันลดภายในทอ/ 
ขั้นตอนในการหาขนาดของทอประปา/ แบบฝกหัด        

 

4 25/6/62  การเพมิความดนัของนําในท่อประปา/การคาํนวณเก่ียวกับเครื่อง

สูบน้ํา/ระบบถังน้ําสูง/ระบบเพิ่มความดันในเสนทอโดยตรง/ระบบถัง

อัดความดับ /แบบฝกหัด 

 

5 2/7/62  การออกแบบระบบท่อระบายนําและท่ออากาศ / ทอในระบบการ

ระบายน้ํา / วัสดุของทอและขอตอ/ ที่ดับกลิ่น/ปรากฏการณกาลัก

น้ําของที่ดับกลิ่น 

 

6 9/7/62  หนวยสุขภัณฑ/การไหลของน้ําในทอระบายน้ําแนวดิ่ง/การกําหนด
ขนาดของทอ /ระบายน้ําแนวดิ่งและแนวนอน/ชองลางทอ  

 

7 16/7/62  การกําหนดขนาดของทออากาศ ชนิดของทออากาศ และการใชทอ  

 ระบายนําเสียในแนวระดับเปนทออากาศ/การเลือกระบบทอ/
ระบายน้ํา/การตอและติดตั้งทอระบายอากาศ/การระบายน้ํา
ทางออม 

 

8 23/7/62  ที่ดักไขมัน บอเกรอะและการระบายน้ําเสีย/การทดสอบระบบทอ
ระบายน้ํา/แบบฝกหัด 

 

9 30/7-2/8/62  สอบกลางภาค  

10 6/8/62  ระบบระบายนําฝน/ ปริมาณของน้ําฝน/ ชนิดของชองระบายน้ําฝน/ 

การออกแบบระบบระบายน้ําฝน/ การใชทอระบายรวม 

 



11 13/8/62  การออกแบบทอน้ํารอน/ระบบทอน้ํารอนแบบตางๆ / หลักการ
คํานวณหาขนาดของเครื่องสูบน้ําหมุนเวียน/วิธีการคํานวณทางดาน
ปฏิบัติ/ ระบบที่มีหลายวงจร/ระบบของอาคารหลายชั้น/การ
คํานวณโดยใชอัตราสูญเสียความรอนของทอ/ขอควรพิจารณาการใช 
Aquastat 

 

12 20/8/62  ขอควรคํานึงในการออกแบบระบบทอ/การกําหนดขนาดของทอ 

 เครื่องทําน้ํารอน/การหาขนาดของอุปกรณถายเทความรอน 

 การคํานวณหาขนาดของเครื่องทําความรอน/ระบบทอของอุปกรณ
ทําน้ํารอน/การหาพื้นผิวรับความรอนของ Heating Coil  

 แบบฝกหัด 

 

13 27/8/62  . ระบบดับเพลิง/ ระบบดับเพลิงดวยน้ําชนิดสายสูบ/ขนาดและการ

ออกแบบระบบทอยืน2 แหลงน้ําสําหรับการดับเพลิง/ชนิดและ

ตําแหนงของสายสูบดับเพลิง/ เครื่องสูบน้ําดับเพลิง/ระบบดับเพลิง

แบบโปรยน้ําฝอย/ชนิดของหัวฉีด/คุณลักษณะของหัวฉีด  

 

14 3/9/62  ขนาดของทอน้ํา/น้ําสําหรับระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ําฝอย/การ

จัดระบบทอและระยะของหัวฉีด/วาลวสัญญาณเตือนภัยสําหรับ

ระบบทอเปยก/ระบบดับเพลิงชนิดพนน้ําเปนฝอย/ระบบน้ํายาสราง

ฟองอากาศ/ระบบผสมน้ํายาของโฟม/ สารดับเพลิงสะอาดทดแทน

กาซฮาลอน/การออกแบบระบบดับเพลิงใชสาร FM 200/การ

กําหนดและออกแบบระบบทอ FM 200/การคํานวณทอรับความดัน 

 

15 10/9/62  . ระบบทอไอน้ํา/การกําหนดขนาดทอไอน้ํา/ไอกลั่นตัว/การกําหนด

ขนาดของทอกลั่นตัว/ตัวดักไอน้ํา/หลักการทั่วไปในการเลือกตัวดัก

ไอน้ํา 

 

16 17/9/62   หลักการติดตั้งตัวดักไอน้ําที่ถูกตอง/การคํานวณหาอัตราไอกลั่นตัว/

การยกไอกลั่นตัว/การยกไอกลั่นตัว/ Flash Steam ไปใชงาน/การ

เดินทอแบบตางๆ 

 

17 24/9/62   ผลของไอเปยก/ ผลของอากาศในไอน้ํา/แบบฝกหัด  

18 30/9/62-

4/10/62 

 สอบปลายภาค  



บรรณานุกรม 
 

วริทธิ์  อึ้งภากรณ.  2541. การออกแบบระบบทอภายในอาคาร. บ.จุดทอง จํากัด กรุงเทพฯ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


