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ค าน า 
 

            แผนการสอนวิชาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ รหัส  ๒๐๑๐-๘๗๐๑ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
เรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการสอน เนื้อหาสาระ กิจกรรม  
ค าถาม ใบงาน ที่ครอบคลุมจุดประสงค์ และค าอธิบายรายวิชา  และแผนการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่เคร่งครัดรูปแบบของการเขียนหน่วย/แผนการเรียนรู้ สามารถปรับได้ตามธรรมชาติของวิชา ตาม
บริบทของคณะ แต่คงหัวข้อส าคัญไว้ ได้แก่  (๑)  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (๒)  สาระการเรียนรู้  (๓)  กิจกรรมการ
เรียนรู้ (๔)  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ (๕) การวัดและประเมินผล ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องท าความเข้าใจความหมายหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ใน ๓ หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
โดยใช้ ๒ เงื่อนไข คือ คุณธรรมและความรู้ ในการสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นใน ๔ มิติ ได้แก่ ด้านวัตถุหรือ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม(จริยธรรม)  
 ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification System) 
สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ก าลังแรงงาน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานระดับชาติ (National Benchmarking) และการ
วิเคราะห์หน้าที่การงาน (Functional Analysis) เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ทุกสาขาอาชีพ 
  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการสอนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
หากมีสิ่งผิดพลาดใดผู้จัดท าขอรับไว้เพื่อปรุงด้วยความขอบคุณยิ่ง 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
     สาขาวิชาช่างยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

หมวดที ่ ๑.  ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 
 
๑.รหัสและช่ือรายวิชา 
       ๒๐๑๐-๘๗๐๑  วิชาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
๒.จ านวนหน่วยกิต 
     ๓  หน่วยกิต  
๓.หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 
     ๓.๑  หลักสูตร 
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

  ๓.๒ ประเภทของรายวิชา 
ช่างอุตสาหกรรม 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
   อาจารย์ นพฤทธิ์  พรหมลัง 
๕.ภาคการศึกษา  ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๒  ระดับชั้น ปวส ปีที่ ๒ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   
   - 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
    - 
๘.สถานที่เรียน 
สาขาวิชาช่างยนต์ 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  ครั้งล่าสุด 
    - 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑.๑ ตารางวิเคราะห์รายวิชา 
รหัสวิชา ๒๐๑๐-๘๗๐๑ วิชาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ จ านวน ๓ หน่วยกิต 
ชั้น ปวส ปีที ่๒ สาขาวิชาช่างยนต์ 
 
     พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
ชื่อหน่วยการสอน 
การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพิสัย 

ด้า
นท

ักษ
ะพิ

สัย
(๕

) 

ด้า
นจ

ิตพ
ิสัย

(๕
) 

รว
ม(

๔๐
) 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ

 

จ า
นว

นช
ั่วโ

มง
 

คว
าม

รู้ (
๕)

 

คว
าม

ข้า
ใจ

(๕
) 

น า
ไป

ใช
้(๕

) 

วิเค
รา

ะห
์(๕

) 

สัง
เค

รา
ะห

์(๕
) 

ปร
ะเ

มิน
ค่า

(๕
) 

ชนิดและประเภทของปั๊ม ๔ ๔ ๕ ๔ ๕ ๔ ๔ ๕ ๓๕ ๕ ๖ 
ระบบการท างานของปั๊ม ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๕ ๕ ๓๙ ๕ ๓ 
การเลือกใช้ปั๊มให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔๐ ๕ ๓ 

วิธีการอนุรักษพลังงานของปั๊ม ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔๐ ๕ ๖ 
การตรวจ วินิจฉัย และการ
บ ารุงรักษาปั๊มน้ าเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔๐ ๕ ๓ 

การท างานระบบอัดอากาศ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔๐ ๕ ๖ 
ประเภทและมีคุณลักษณะเครื่อง
อัดอากาศ (Type of 
Compressor) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๕ ๓๘ ๕ ๖ 

การเลือกใชเ้ครื่องอัดอากาศและ
อุปกรณ์ในระบบอัดอากาศ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๕ ๕ ๓๙ ๕ ๖ 

การอนุรักษพลังงานในระบบอัด
อากาศ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๕ ๕ ๓๙ ๕ ๖ 

การตรวจวินิจฉัยบ ารุงรักษา
ระบบอัดอากาศเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๕ ๕ ๓๙ ๕ ๖ 

รวมคะแนน ๔๙ ๔๙ ๕๐ ๔๙ ๕๐ ๔๔ ๔๘ ๕๐ ๓๘๙ ๕๐ ๕๑ 
ล าดับความส าคัญ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๕  

 
ค าอธิบาย     ๕   หมายถึง   ระดับความส าคัญของแต่ละรายการมี  ๕ ระดับ คือ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕   

 
 
 
 
 



๑.๒ ตารางวิเคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหัสวิชา  ๒๐๑๐-๘๗๐๑ ชื่อ วิชาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ หน่วยกิต  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๓  ชั่วโมง  รวม  ๕๑  ชั่วโมงตอ่ภาคเรียน    
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที่ ๑ 
ชนิดและประเภทของปม 
(๑) แยกตามลักษณะการไหลของของเหลวในของปั๊ม 
(๒) แยกตามลักษณะการขับดันของเหลวในของปั๊ม 
(๓) ตารางเปรียบเทียบของปั๊ม แต่ละชนิด 
(๔) อัตราการสูบและความดันของปั๊มแตล่ะชนิด 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง
หลักการท างาน เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างานของเครื่องสูบ
และเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆตามหลักการ 
๓. ค านวณ สมรรถนะเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่องอัด
อากาศ 
๕. การบ ารุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
๗. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ 
๘. น านโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ในหลักการเครื่องสูบ
และเครื่องอัดอากาศ 
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ รับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่ รู้
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

หน่วยการสอนที่ ๒ 
ระบบการท างานของปั๊ม 
(๑) การติดตั้งปั๊มในลักษณะ ต่างๆ 
(๒) การต่อรว่มแบบขนาน 
(๓) การต่อรว่มแบบอนุกรม 
(๔) สมรรถภาพในการดูดของเครื่องสูบ (NPSH) 
(๕) คาวิเตชั่น(Cavitation) 
(๖) ผลของความต้านทานในท่อเปลี่ยน 
(๗) การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบการหมุนของปั๊ม 
(๘) การเปลี่ยนแปลงขนาดใบพัดของปั๊ม 
หน่วยการสอนที่ ๓ 
การเลือกใชป้ั๊มให้เหมาะสมกับการใช้งาน  
(๑) การเลือกเครื่องปั๊มน้ าส าหรับ บ้านพักอาศัย 
(๒ ) การเลือกเครื่องปั๊มน้ าส าหรับอาคารขนาดใหญ่
และโรงงานอุตสาหกรรม 
หน่วยการสอนที่ ๔ 
วิธีการอนุรักษ์พลังงานของปั๊ม 
(๑) การเลือกปัม๊ทีเ่หมาะสมในการใช้งาน 
(๒) การเปลี่ยนใบพัดและการลดขนาดใบพัด 
(๓) ควบคุมการเปิด วาลว ด้านดูดและวาลว ด้านจ่าย 
(๔) การควบคุมความเร็วรอบของปั๊มการควบคุม
ความเร็วของปั๊ม 
(๕) เลือกเดินปั๊มประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก 
(๖) การออกแบบโดยคุณลักษณะที่เหมาะสม 
(๗) การออกแบบทอ และอุปกรณอ่ื์นทีส่ัมพันธ์กัน 
อย่างเหมาะสม 



(๘) การลดการ by-pass ในระบบ 
(๙) การปรับตั้งแนวการขับ (Aliment) 
หน่วยการสอนที่ ๕ 
การตรวจ วินิจฉัย และการบ ารุงรักษาปั๊มน้ า เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน 
(๑) การตรวจ วินิจฉัย ระบบปั๊มน้ า เพ่ือการอนุรักษ
พลังงาน 
(๒) การบ ารุงรักษาปั๊มน้ าอยางถูกตองและเหมาะสม 
หน่วยการสอนที่ ๖ 
การท างานระบบอัดอากาศ 
(๑) เครื่องอัดอากาศท่ีใชลักษณะการแทนที่ของ
อากาศ (Dynamic) 
(๒) เครื่องอัดอากาศท่ีอัดอากาศเชิงปริมาตร 
(Displacement) 
หน่วยการสอนที่ ๗ 
ประเภทและมีคุณลักษณะเครื่องอัดอากาศ (Type of 
Compressor) 
(๑) เครื่องอัดอากาศประเภท (Dynamic 
Compressor) 
(๒) เครื่องอัดอากาศประเภท (Displacement 
Compressor) 
(๓) เครื่องเพ่ิมแรงดัน (Booster) 
(๔) ระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศ 
หน่วยการสอนที่ ๘ 
การเลือกใชเครื่องอัดอากาศและอุปกรณในระบบอัด
อากาศ 
(๑) การเลือกขนาดและชนิดของเครื่องอัดอากาศท่ี
เหมาะสม 
(๒) การเลือกขนาดถังเก็บอากาศ 
(๓) การเลือกขนาดทอสงจายอากาศอัดและการติดตั้ง
ใชงาน 
(๔) การปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด (Treatment of 
Compressed air) 
หน่วยการสอนที่ ๙ 
การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ 
(๑) การลดอุณหภูมิของอากาศกอนเขาเครื่องอัด
อากาศ 
(๒) การปรับปรุงทอเมนสงจายอากาศอัด 



(๓) การลดแรงดันในการผลิตอากาศอัด 
(๔) การลดการรั่วไหลของอากาศอัด 
(๕) ปรับปรุงถังเก็บอากาศอัด (ถังเล็ก) เพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน 
(๖) การจัดโหลดเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสมกับ
ความตองการ 
(๗) การลดพฤติกรรมการใชอากาศอัดที่ไมเหมาะสม 
(๘) การเลือกใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง 
(๙) การบ ารุงรักษากรองอากาศ และจุดกรองอ่ืนๆ
ของระบบอัดอากาศ 
(๑๐) การน าความรอนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศกลับมา
ใช 
หน่วยการสอนที่ ๑๐ 
การตรวจวินิจฉัยบ ารุงรักษาระบบอัดอากาศเพ่ือการ
อนุรักษพลังงาน 
(๑) การตรวจวินิจฉัยระบบอัดอากาศเพ่ืออนุรักษ์
พลังงาน 
(๒) การบ ารุงรักษาระบบอัดอากาศเพ่ือ อนุรักษ์
พลังงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๓ ตารางวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา 
 โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /ผล  ๕  มิติ / นโยบาย ๓ D และ ๑๑ ดี ๑๑  
เก่ง   
 รหัส ๒๐๑๐-๘๗๐๑ เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ หน่วยกติ  ๓ 
ระดับชั้น ปวส ปีที่ ๒ สาขาวิชาช่างยนต์ 
 

 
 

ชื่อหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวิชา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

๕๐
) 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ

 

๓ห่วง 
๒ เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(๕
) 

มีเ
หต

ุผล
(๕

) 

มีภ
ูมิค

ุ้มก
ัน(

๕)
 

รอ
บร

ู้(๕
) 

รอ
บค

อบ
(๕

) 

ระ
มัด

ระ
วัง

(๕
) 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จร

ิต(
๕)

 

ขยั
นอ

ดท
น(

๕)
 

มีส
ติป

ัญ
ญ

า(
๕)

 

แบ
่งป

ัน(
๕)

 

  

ชนิดและประเภท
ของปั๊ม 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔๙ ๕ 

ระบบการท างานของ
ปั๊ม 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔๙ ๕ 

การเลือกใช้ปั๊มให้
เหมาะสมกับการใช้
งาน  

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔๙ ๕ 

วิธีการอนุรักษ์
พลังงานของปั๊ม 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔๙ ๕ 

การตรวจ วินิจฉัย 
และการบ ารุงรักษา 
ปั๊มน้ า เพ่ือการอนุ
รักษพลังงาน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔๙ ๕ 

การท างานระบบอัด
อากาศ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔๙ ๕ 

ประเภทและมี
คุณลักษณะเครื่องอัด
อากาศ (Type of 
Compressor) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔๙ ๕ 

การเลือกใชเครื่องอัด
อากาศและอุปกรณ์
ในระบบอัดอากาศ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔๙ ๕ 



การอนุรักษ์พลังงาน
ในระบบอัดอากาศ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔๙ ๕ 

การตรวจวินิจฉัย
บ ารุงรักษาระบบอัด
อากาศเพ่ือการ 
อนุรักษ์พลังงาน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔๙ ๕ 

รวม ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๔๐ ๔๙๐ ๕ 
ล าดับความส าคัญ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๕  

 
หมวดที ่ ๒.  จุดประสงคแ์ละมาตรฐานรายวิชา 

 
๑.จุดประสงค์รายวิชา 

๑. เพ่ือให้มีความเข้าใจลักษณะการท างานของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
๒. เพ่ือให้สามารถค านวณสมรรถนะของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
๓. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
๔. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการบ ารุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
๕. เพ่ือให้มีความเข้าใจการเลือกใช้งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
๖. เพ่ือให้มีความตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 
๒.มาตรฐานรายวิชา 

๑. เขาใจหลักการท างาน การออกแบบ การบ ารุงรักษาของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
๒. วิเคราะหสมรรถนะของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศเพ่ือน ามาออกแบบระบบและบ ารุงรักษา 
๓. เลือกใชงานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสมกับงาน 

 
๓.ค าอธิบายรายวิชา 
     ศึกษาชนิด คุณลักษณะการท างาน ระบบของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ การหาสมรรถนะของ 
เครื่องสูบ และเครื่องอัดอากาศ การเลือกใชงาน การติดตั้ง และการบ ารุงรักษา รวมทั้งมลภาวะเปนพิษกับ 
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
หมวดที ่ ๓.  ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
๕๑ ชั่วโมง 

สอนเสริม 
- 
 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ 
การฝึกงาน 
- ชั่วโมง 

การศึกษาด้วยตนเอง 
๖ ชั่วโมง 

 
๒.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
               ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 
 

หมวดที ่ ๔.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
๑.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีต้องพัฒนา 
   ๑. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

           ๒. มีความซื่อสัตย์ พูดจาสุภาพ 
           ๓. ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
           ๔. กล้าแสดงความคิดเห็น 
           ๕. มีน้ าใจกับเพ่ือนร่วมห้อง และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

1.2 วิธีการสอน 
           แจ้งเนื้อหา จุดประสงค์การเรียน และอภิปรายถึงเนื้อหา สาระการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา ตามเนื้อหา
การเรียนรู้หน่วยการเรียน ตกลงหลักเกณฑ์การวัดผล และการให้คะแนนในส่วนต่างๆ ร่วมกัน ให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 
   ๑. คะแนนคุณธรรมจริยธรรม 

           ๒. คะแนนระหว่างเรียน  ได้แก่คะแนนทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน คะแนนทดสอบย่อย และคะแนน
การปฎิบัติงาน  
           ๓. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ 
 
บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ 
              นักเรียนค านวณสมรรถนะของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศตามข้ันตอนก าหนด 
หลักความมีเหตุผล 
              นักเรียนวิเคราะห์ ค านวณสมรรถนะของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศตามหลักการ 



 
 
 
หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

นักเรียนค านวณสมรรถนะของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศโดยค านึงถึงความละเอียดรอบคอบ 
เงื่อนไขความรู้ 
                นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการท างาน การค านวณสมรรถนะของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
ด้วยวิธีอย่างง่าย 
เงื่อนไขคุณธรรม 
               นักเรียนมีความรับผิดชอบ ประหยัดและซื่อสัตย์สุจริตในขณะเรียนทฤษฎี 
 

2. ความรู้ 
๑. ความรู้ที่ต้องได้รับ ได้แก่ การท าแบบฝึกหัด การปฎิบัติงานตามใบงาน การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

จากสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ 
        ๒. วิธีการสอนได้แก่ อธิบายโครงสร้างเนื้อหา บทเรียน กิจกรรม งาน ภารกิจ สรุปสาระส าคัญของบทเรียน 
ตอบค าถามเพ่ือการทบทวน น าเสนอผลงานจากแบบทดสอบและภารกิจการฝึกทักษะ  
        ๓. วิธีการประเมินผล  ได้แก่ แบบฝึกหัดและการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ผลการปฏิบัติงาน การมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการซักถาม ตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย สังเกตจากการ
ท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง และการเขียนรายงานตนเอง (Self-Report)  

 
3. ทักษะทางปัญญา 

๑. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา ได้แก ่การฝึกทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนและหลังเรียน การค้นคว้า 
เพ่ิมเติมจากสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ 
        ๒. วิธีการสอนได้แก่ อธิบายโครงสร้างเนื้อหา บทเรียน กิจกรรม งาน ภารกิจ สรุปสาระส าคัญของบทเรียน 
ตอบค าถามเพ่ือการทบทวน น าเสนอผลงานจากแบบทดสอบและภารกิจการฝึกทักษะ  
        ๓. วิธีการประเมินผล  ได้แก่ แบบฝึกหัดและการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ผลการปฏิบัติงาน การมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการซักถาม ตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย สังเกตจากการ
ท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง และการเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา ได้แก่ การมอบหมายงานใน 

ชั้นเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๓-๕ คน ออกมาอภิปรายและสรุปผลงานร่วมกันหน้าชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ประสบการณ์ ข่าวสารในท้องถิ่นจากสื่อต่างๆ ช่วยกันท าความสะอาดห้องเรียน 
        ๒. วิธีการสอนได้แก่ อธิบายโครงสร้างเนื้อหา บทเรียน กิจกรรม งาน ภารกิจ สรุปสาระส าคัญของบทเรียน 
ตอบค าถามเพ่ือการทบทวน น าเสนอผลงานจากแบบทดสอบและภารกิจการฝึกทักษะ  
        ๓. วิธีการประเมินผล  ได้แก่ แบบฝึกหัดและการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ผลการปฏิบัติงาน การมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการซักถาม ตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย สังเกตจากการ
ท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง และการเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 



 
2. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ต้องพัฒนา 
สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล   
                 ๑. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือประกอบการเรียนการสอน Power Point  แบบฟอร์มการแนะน า
ตนเองของนักศึกษา แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                 ๒. สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง สื่อคอมพิวเตอร์
น าเสนอโดยโปรแกรม Power Point 
       ๓. สื่อของจริง ได้แก่ เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
              ๔. แหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด  ศูนย์วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต ศูนย์หนังสือ  อินเทอร์เน็ต  ห้องสมุดประชาชน 
           ๒.๒ วิธีการสอนได้แก่ อธิบายโครงสร้างเนื้อหา บทเรียน กิจกรรม งาน ภารกิจ สรุปสาระส าคัญของ
บทเรียน ตอบค าถามเพ่ือการทบทวน น าเสนอผลงานจากแบบทดสอบและภารกิจการฝึกทักษะ  
           ๒.๓ วิธีการประเมินผล  ได้แก่ แบบฝึกหัดและการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ผลการปฏิบัติงาน การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการซักถาม ตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย สังเกตจากการ
ท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง และการเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 
 
 

 
หมวดที ่๕.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผล 

 
๕.๑  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  และสื่อที่ใช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
๑-๒ ชนิดและประเภทของปั๊ม 

(๑) แยกตามลักษณะการไหล
ของของเหลวในปั๊ม 
(๒) แยกตามลักษณะการขับ
ดันของเหลวในปั๊ม 
(๓) ตารางเปรียบเทียบปั๊มแต
ละชนิด 
(๔) อัตราการสูบและความ
ดันของปั๊มแตละชนิด 

๖  ๑. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
๓. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
๔. ครูอธิบายขั้นตอนหลักการค านวณ 
๕. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
๖. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
๗. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
๘. ครูท าการประเมินผล 
๙. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐. นักศึกษาท าทดสอบย่อย 

 

๓ ระบบการท างานของปั๊ม ๓  ๑. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน  



(๑) การติดตั้งปั๊มในลักษณะ 
ตางๆ 
(๒) การตอรวมแบบขนาน 
(๓) การตอรวมแบบอนุกรม 
(๔) สมรรถภาพในการดูด
ของเครื่องสูบ (NPSH) 
(๕) คาวิเตชั่น(Cavitation) 
(๖) ผลของความตานทาน
ในทอเปลี่ยน 
(๗) การเปลี่ยนแปลง
ความเร็วรอบการหมุนของ 
ปม 
(๘) การเปลี่ยนแปลงขนาด
ใบพัดของปม 

๒. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
๓. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
๔. ครูอธิบายขั้นตอนหลักการ 
๕. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
๖. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
๗. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
๘. ครูท าการประเมินผล 
๙. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐. นักศึกษาท าทดสอบย่อย 

๔-๖ การเลือกใชปั๊มให้เหมาะสม
กับการใชงาน  
(๑) การเลือกเครื่องปั๊มน้ า
ส าหรับบานพักอาศัย 
(๒ ) การเลือกเครื่องปั๊ม 
น้ าส าหรับอาคารขนาดใหญ
และโรงงานอุตสาหกรรม 

๑๒  ๑. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
๓. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
๔. ครูอธิบายขั้นตอนการค านวณ 
๕. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
๖. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
๗. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
๘. ครูท าการประเมินผล 
๙. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐. นักศึกษาท าทดสอบย่อย 
 

 

๗ วิธีการอนุรักษพลังงานของ 
ปม 
(๑) การเลือกปมที่เหมาะสม
ในการใชงาน 
(๒) การเปลี่ยนใบพัดและการ
ลดขนาดใบพัด 
(๓) ควบคุมการเปดวาลวดาน
ดูดและวาลวดานจาย 
(๔) การควบคุมความเร็วรอบ
ของปั๊มการควบคุมความเร็ว
ของปั๊ม 
(๕) เลือกเดินปั๊ม

๓  ๑. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
๓. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
๔. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
๕. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
๖. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
๗. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
๘. ครูท าการประเมินผล 
๙. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐. นักศึกษาท าทดสอบย่อย 

 



ประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก 
(๖) การออกแบบโดย
คุณลักษณะที่เหมาะสม 
(๗) การออกแบบทอ และ
อุปกรณ์อ่ืนที่สัมพันธกันอยาง
เหมาะสม 
(๘) การลดการ by-pass ใน
ระบบ 
(๙) การปรับตั้งแนวการขับ 
(Aliment)  

๘ การตรวจ วินิจฉัย และการ
บ ารุงรักษาปมน้ า เพ่ือการอนุ
รักษพลังงาน 
(๑) การตรวจ วินิจฉัย ระบบ
ปั๊มน้ า เพ่ือการอนุรักษ
พลังงาน 
(๒) การบ ารุงรักษาปั๊มน้ า 
อยางถูกตองและเหมาะสม 

๓  ๑. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
๓. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
๔. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
๕. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
๖. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
๗. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
๘. ครูท าการประเมินผล 
๙. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐. นักศึกษาท าทดสอบย่อย 

 
 

๑๐ การท างานระบบอัดอากาศ 
(๑) เครื่องอัดอากาศท่ีใช้
ลักษณะการแทนที่ของ
อากาศ (Dynamic) 
(๒) เครื่องอัดอากาศท่ีอัด
อากาศเชิงปริมาตร 
(Displacement) 

๓  ๑. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
๓. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
๔. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
๕. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
๖. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
๗. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
๘. ครูท าการประเมินผล 
๙. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐. นักศึกษาท าทดสอบย่อย 
 

 

๑๑-๑๒ ประเภทและมีคุณลักษณะ
เครื่องอัดอากาศ (Type of 
Compressor) 
(๑) เครื่องอัดอากาศประเภท 
(Dynamic Compressor) 

๖  ๑. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
๓. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
๔. ครูอธิบายขั้นตอนการค านวณ 
๕. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 

 



(๒) เครื่องอัดอากาศประเภท 
(Displacement 
Compressor) 
(๓) เครื่องเพ่ิมแรงดัน 
(Booster) 
(๔) ระบบควบคุมเครื่องอัด
อากาศ 

๖. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
๗. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
๘. ครูท าการประเมินผล 
๙. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐. นักศึกษาท าทดสอบย่อย 
 

๑๓ การเลือกใชเครื่องอัดอากาศ
และอุปกรณในระบบอัด
อากาศ 
(๑) การเลือกขนาดและชนิด
ของเครื่องอัดอากาศท่ี
เหมาะสม 
(๒) การเลือกขนาดถังเก็บ
อากาศ 
(๓) การเลือกขนาดทอสงจาย
อากาศอัดและการติดตั้งใช
งาน 
(๔) การปรับปรุงคุณภาพ
อากาศอัด (Treatment of 
Compressed air) 

๓  ๑. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
๓. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
๔. ครูอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
๕. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
๖. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
๗. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
๘. ครูท าการประเมินผล 
๙. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐. นักศึกษาท าทดสอบย่อย 

 

๑๔-๑๕ การอนุรักษ์พลังงานในระบบ
อัดอากาศ 
(๑) การลดอุณหภูมิของ
อากาศกอนเขาเครื่องอัด
อากาศ 
(๒) การปรับปรุงทอเมน 
สงจายอากาศอัด 
(๓) การลดแรงดันในการผลิต
อากาศอัด 
(๔) การลดการรั่วไหลของ
อากาศอัด 
(๕) ปรับปรุงถังเก็บอากาศอัด 
(ถังเล็ก) เพ่ือการประหยัด
พลังงาน 
(๖) การจัดโหลดเครื่องอัด
อากาศใหเหมาะสมกับ
ความตองการ 

๖  ๑. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
๓. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
๔. ครูอธิบายขั้นตอนการค านวณ 
๕. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
๖. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
๗. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
๘. ครูท าการประเมินผล 
๙. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐. นักศึกษาท าทดสอบย่อย 
 
 
 
 
 
 

 



(๗) การลดพฤติกรรมการใช
อากาศอัดที่ไมเหมาะสม 
(๘) การเลือกใชอุปกรณ
ประสิทธิภาพสูง 
(๙) การบ ารุงรักษากรอง
อากาศ และจุดกรองอื่นๆของ
ระบบอัดอากาศ 
(๑๐) การน าความรอนทิ้ง
จากเครื่องอัดอากาศกลับมา
ใช้ 

 
 
 
 
 

๑๖-๑๗ การตรวจวินิจฉัยบ ารุงรักษา
ระบบอัดอากาศเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน 
(๑) การตรวจวินิจฉัยระบบ
อัดอากาศเพ่ืออนุรักษ์
พลังงาน 
(๒) การบ ารุงรักษาระบบอัด
อากาศเพ่ือ อนุรักษพลังงาน 

๖  ๑. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ครูบรรยายเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
๓. ครูบรรยายเนื้อหาจากใบความรู้ 
๔. ครูอธิบายขั้นตอนการค านวณ 
๕. ครูสาธิต/ปฏิบัติจริง 
๖. นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 
๗. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุป/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
๘. ครูท าการประเมินผล 
๙. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐. นักศึกษาท าทดสอบย่อย 

 

 
 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

คุณธรรม จริยธรรม (กิริยามารยาท การเข้าชั้นเรียน และการแต่งกาย) 
งานที่มอบหมาย (แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ใบงานแบบฝึกหัด  
แบบทดสอบย่อย Pretest -Posttest) 

๑-๑๗ 
๑-๑๗ 

 

๒๐ % 
๒๐ % 

 
แบบทดสอบกลางภาค ๙ ๒๐ % 
แบบทดสอบปลายภาค ๑๘ ๔๐ % 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่ ๖.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๖.๑ หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
คูมือผูรับผิดชอบด้านพลังงาน (อาคาร) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
 
๖.๒ หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างอิง  ที่ส าคัญ  
บัญญัติ เศรษฐฐิติ. เครื่องสูบน้ าทางการเกษตร. หน่วยงานจัดพิมพ์, : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร. วิบูลย์ บุญยธโรกุล.ปัม๊และระบบสูบน้ า : ซีเอ็ดยูเคชั่น  
อนุตร จ าลองกุล.เครื่องสูบและระบบจ่าย(PUMPS AND DISTRIBUTION SYSTEM).ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฉัตรชัย ลาภรังสิรัตน,์ ประสิทธิ์ เวียงแก้ว.คู่มืองานท่อ : Piping Quick Reference : ซีเอ็ดยูเคชั่น 
เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.เครื่องกลชุดที่ ๕ (ระบบไอน้ า, ระบบท าความเย็น, ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ, ท่อและ
วาล์ว, กลไกและอุปกรณ์) 
เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.เครื่องกลชุดที่ ๖ (ระบบไอน้ าและความร้อน, ระบบท าความเย็นและปรับอากาศ, ปั๊ม
และเครื่องอัดอากาศ) 
 
ข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ 
https://ienergyguru.com/๒๐๑๕/๐๙/pump/ 
http://www.pumpdee.com/ 
https://sites.google.com/a/irpct.ac.th/kheruxng-sub-laea-kheruxng-xad-xakas/home 
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