
 

 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

รหัส ๑๐๓๐๐๑๑๕  วิชา เทคนิคการประหยดัพลงังาน 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
     

 

จัดท าโดย 
อาจารย์ ชูธง สัมมตัตะ 

สาขาวชิาไฟฟ้าก าลัง 
 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยันครพนม 



 

 

ค าน า 
 

 แผนการสอนวิชา  “เทคนิคการประหยดัพลงังาน”  รหสัวิชา  10300115  เรียบเรียงข้ึน
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เน้ือหา
ภายในแบ่งออกเป็น  9  บท  ประกอบดว้ย วิวฒันาการพลงังาน หลกัการประหยดัพลงังานและ
เคร่ืองมือวดัการใช้พลงังาน ค่าไฟฟ้าและความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุด การปรับปรุงตวั
ประกอบก าลงัไฟฟ้า การประหยดัพลงังานในระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า การประหยดัพลงังาน
ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง การประหยดัพลังงานส าหรับระบบปรับอากาศ การประหยดั
พลงังานส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง การประหยดัพลงังานส าหรับหมอ้ไปน ้า เป็นตน้ 
 ส าหรับเอกสารประกอบการสอนรายวิชาน้ี  ผูเ้รียบเรียงไดทุ่้มเทก าลงักาย  ก าลงัใจและ
เวลาในการศึกษาคน้ควา้  รวบราม  ปรับปรุงเน้ือหาใหเ้ป็นปัจจุบนัเพื่อใหท้นัต่อความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยี  ซ่ึงมีรายละเอียดเร่ิมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงระดบัมืออาชีพทางดา้นไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความมุ่งหวงัท่ีจะใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน  และเป็น
แนวทางส าหรับผูท่ี้เร่ิมจะศึกษา  หรือผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการใช้งานทางดา้นเทคนิคการประหยดัพลงังาน หากผูท่ี้ศึกษาพบขอ้บกพร่องหรือมี
ขอ้เสนอแนะประการใด  ขอไดโ้ปรดแจง้ผูเ้รียบเรียงทราบดว้ย  จกัขอบคุณยิง่  
 

 

    .นายชูธง  สมัมตัตะ.   
 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

                          มหาวทิยาลยันครพนม 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
     สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   มหาวทิยาลยันครพนม 
 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
      10300115                     เทคนิคการประหยดัพลงังาน 
2.จ านวนหน่วยกติ 
     1(1-0-2) หน่วยกิต  
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
           ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
ช่างอุตสาหกรรม 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
   อาจารยชู์ธง  สัมมตัตะ 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี  1  ระดบัชั้น 3 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
     - 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน 
    - 
8.สถานทีเ่รียน 
     หอ้ง 5204  สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
    18 พฤศจิกายน 2560 
 

 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวชิา    20111201        วชิา วงจรไฟฟ้า             จ  านวน  3(2-3-5)    หน่วยกิต 
ชั้น ปวส.1               สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 
 

 
                                   พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
        ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย (60) 

  ด้
าน
ทกั

ษะ
พสิั

ย(
-) 

  ด้
าน
จิต

พสิั
ย(

15
) 

  ร
วม

(10
0) 

  ล
 าด
ับค

วา
มส

 าค
ัญ 

จ า
นว

นชั่
วโ
มง

 

 ค
วา
มรู้

 (4
3) 

 ค
วา
มข้

าใจ
(27

) 

 น
 าไ
ปใ
ช้(

15
) 

 วเิ
คร

าะ
ห์(

-) 

 สั
งเค

รา
ะห์

(-)
 

 ป
ระ
เม
ินค่

า(-
) 

1.วิวฒันาการพลงังาน 3 3 -     2 8  1 
2.หลกัการประหยดัพลงังานและเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวดัพลงังาน 

5 3 2     2 12  2 

3.ค่าไฟฟ้าและความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด 5 3 2     2 12  2 
4. การปรับปรุงตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า 5 3 2     2 12  2 
5. การประหยดัพลงังานในระบบส่งจ่าย
ก าลงัไฟฟ้า 

5 3 2     1 11  2 

6. การประหยดัพลงังานส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ก าลงั 

5 3 2     1 11  2 

7. การประหยดัพลงังานส าหรับระบบปรับ
อากาศ 

5 3 2     2 12  2 

8. การประหยดัพลงังานส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
แสงสวา่ง 

5 3 2     2 12  2 

9. การประหยดัพลงังานส าหรับหมอ้ไอน ้า 5 3 1     1 10  1 
            
            
            
            
            

รวมคะแนน 43 27 15     15 100  16 
ล าดับความส าคัญ            

 
ค าอธิบาย     5   หมายถึง   ระดบัความส าคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   
 



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวชิา  10300115  ช่ือวชิา เทคนิคการประหยดัพลงังาน 
จ านวนหน่วยกิต  1(1-0-2)  หน่วยกิต  จ  านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ 1 ชัว่โมง  รวม 16 ชัว่โมงต่อภาคเรียน    

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน  ววิฒันาการพลงังาน 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแนวคิดและองคป์ระกอบ
พื้นฐานของพลงังาน 

 
หน่วยการสอนที ่2 
ช่ือหน่วยการสอน หลกัการประหยดัพลงังานและ
เคร่ืองมือวดัการใชพ้ลงังาน 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแนวทางในการประหยดั
พลงังานได ้
 

หน่วยการสอนที ่ 3 
ช่ือหน่วยการสอน  ค่าไฟฟ้าและความตอ้งการพลงั
ไฟฟ้าสูงสุด 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัค่าไฟฟ้าและความตง้อ
การพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 
 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การปรับปรุงตวัประกอบ
ก าลงัไฟฟ้า 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการปรับปรุงตวัประกอบ
ก าลงัไฟฟ้า 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  การประหยดัพลงังานในระบบ
ส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 
 

1.    แสดงความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานใน
ระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การประหยดัพลงังานส าหรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าก าลงั 
 

1.    แสดงความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน
ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลงั 

หน่วยการสอนที่ 7 
ช่ือหน่วยการสอน  การประหยดัพลงังานส าหรับ
ระบบปรับอากาศ 

1.    แสดงความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน
ส าหรับระบบปรับอากาศ 



 

 

หน่วยการสอนที ่8 
ช่ือหน่วยการสอน  การประหยดัพลงังานส าหรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 

1.    แสดงความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน
ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง 

หน่วยการสอนที ่9 
ช่ือหน่วยการสอน  การประหยดัพลงังานส าหรับ
หมอ้ไอน ้า 
 

1.    แสดงความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน
ส าหรับหมอ้ไอน ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 

โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /ผล  5  มติิ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี  11  เก่ง   
 รหัส 20111201   วชิาวงจรไฟฟ้า  หน่วยกติ.3.(.2-3-5.) 
ระดับช้ันประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 
พอ

ปร
ะม

าณ
(5)

 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(

5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั
(5)

 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(

5) 

ขย
นัอ

ดท
น(

5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน  ววิฒันาการพลงังาน 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5  

หน่วยการสอนที ่2 
ช่ือหน่วยการสอน หลกัการประหยดั
พลงังานและเคร่ืองมือวดัการใชพ้ลงังาน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10  

หน่วยการสอนที ่ 3 
ช่ือหน่วยการสอน  ค่าไฟฟ้าและความ
ตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5  

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การปรับปรุงตวั
ประกอบก าลงัไฟฟ้า 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5  

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  การประหยดั
พลงังานในระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5  

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การประหยดั
พลงังานส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลงั 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5  



 

 

หน่วยการสอนที่ 7 
ช่ือหน่วยการสอน  การประหยดั
พลงังานส าหรับระบบปรับอากาศ 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5  

หน่วยการสอนที ่8 
ช่ือหน่วยการสอน  การประหยดั
พลงังานส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5  

หน่วยการสอนที ่9 
ช่ือหน่วยการสอน  การประหยดั
พลงังานส าหรับหมอ้ไอน ้า 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5  

รวม 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50  

ล าดับความส าคัญ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 
 

1.จุดประสงค์รายวชิา 
1. เขา้ใจหลกัการและวธีิการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและความร้อน 
2. น าวธีิการประหยดัพลงังานไปใช ้แกไ้ข ปรับปรุง ระบบการท างานดา้นพลงังานใหมี้ 

ประสิทธิภาพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบ  

สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผดิชอบ 
2.มาตรฐานรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการตรวจและทดสอบค่าพลงังานของระบบไฟฟ้า ระบบท าความร้อน  
ระบบท าความเยน็ในอาคารและในงานอุตสาหกรรม เบ้ืองตน้ 

2. แสดงความ!เก่ียวกบัวธีิปรับปรุงแกไ้ขระบบท าความร้อน เพื่อใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัวธีิปรับปรุงแกไ้ขระบบท าความเยน็ เพื่อใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน 

3.ค าอธิบายรายวชิา 
         ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและวธีิการประหยดัพลงังานของระบบไฟฟ้า ระบบท าความร้อน ระบบท า
ความเยน็ในอาคารและในงานอุตสาหกรรม การแกไ้ขปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการประหยดั พลงังาน 
กฎเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านดา้นพลงังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
      16 ชัว่โมง 

สอนเสริม 
.............. 

 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/ 
การฝึกงาน 

- ชัว่โมง 

 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
           32 ชัว่โมง 

2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
               1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
           มีวนิยั ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ส านึกในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพ
ในสิทธิ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
 

1.2 วธีิการสอน 
           1. อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพในการสอน 
           2. ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 
           3. เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
           4. มอบหมายใหน้กัศึกษาทา งานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผดิชอบ 
           5. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์

 

1.3 วธีิการประเมินผล 
           1. พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
           2. มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้า มาท ารายงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
           3. การเลือกใชโ้ปรแกรมในการแกปั้ญหาโจทย ์
           4. ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
           5. ประเมินผลการนาเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

 



 

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

                 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาท่ีศึกษา 
                 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความเขา้ใจในเทคนิคการประหยดัพลงังาน รวมทั้ง
ประยกุตค์วามรู้ 
ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
                 3. สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและการใชพ้ลงังาน รวมทั้งการน า ไปประยกุต ์
                 4. รู้เข้าใจ และสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางด้านเทคนิคการประหยดัพลังงานอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

2.2 วธีิการสอน 
                 1. บรรยาย ฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา 
                 2. ก าหนดใหน้กัศึกษาหากรณีศึกษาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมน า เสนอรายงาน 
                 3. อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะและกลุ่มใหญ่ 

 

2.3 วธีิการประเมินผล 
                 1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
                 2. ประเมินจากรายงานการฝึกปฏิบติั 
                 3. ประเมินจากการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

      4. ประเมินจากพฤติกรรมการท างานอ่ืนๆ 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

                 1. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
                 2. สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
                 3. สามารถคิดวเิคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
                 4. สามารถนา ความรู้ ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อท า ความเขา้ใจและสร้างสรรคส์ังคม 

 

3.2 วธีิการสอน 
                  1. จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น สะทอ้น
ความคิด อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
                  2. จดักิจกรรมให้นกัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 



 

 

 

3.3 วธีิการประเมินผล 
                  1. การเขียนรายงานของนกัศึกษา 
                  2. การน าเสนอผลงาน 
                  3. การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีให้นกัศึกษาคิดแกปั้ญหา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

                  1. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะผูน้า หรือสมาชิกของกลุ่ม 
                  2. สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทา งานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ทั้งในฐานะผูน้า และ
สมาชิกของกลุ่ม 
                  3. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
                  4. สามารถรวมกลุ่มคิดริเร่ิม วางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งดา รงชีวิต
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
                  5. รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 

4.2 วธีิการสอน 
                  1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การทา งานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล 
                  2. สอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ฯลฯ 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
                  1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะทา กิจกรรมกลุ่ม 
                  2. การนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
                  3. ประเมินความสม ่าเสมอของการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
                  4. ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

       5. ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคัดเลอืกแหล่งข้อมูล   

                  1. สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวติประจา วนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พดู อ่าน 



 

 

และ เขียน  
                  2. กา้วทนัเทคโนโลยปัีจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์
เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง นา เสนอ และส่ือสาร  
                  3. เขา้ใจปัญหา วเิคราะห์ และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการ
แกปั้ญหา  
 

5.2 วธีิการสอน 
                  1. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การเขียน ในระหวา่ง
ผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
                  2. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
หลากหลายและเหมาะสม 
                  3. จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนน า เสนอผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
 

5.3 วธีิการประเมินผล 
                  1. ทกัษะการพดูในการน า เสนอผลงาน 
                  2. ทกัษะการเขียนรายงาน 
                  3. ทกัษะการน า เสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
                  4. การใชท้กัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมนิผล 

 
5.1  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 หน่วยท่ี 1 ววิฒันาการพลงังาน  

1.1 พลงังาน  
1.2 นิยามของพลงังาน  
1.3 ประเภทของพลงังาน  
1.4  แหล่งพลงังาน  
1.5ชนิดของพลงังาน  
1.6การแปลงรูปของพลงังาน  
1.7 หน่วยวดัพลงังาน  

1 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั  
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 

 

 2-3 หน่วยท่ี 2 หลกัการประหยดั
พลงังานและเคร่ืองมือวดัการ
ใชพ้ลงังาน 
2.1 หลกัการประหยดัพลงังาน
2.2 เคร่ืองมือวดัการใช้
พลงังาน 

2 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั  
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 

 

4-5 หน่วยท่ี 3 ค่าไฟฟ้าและความ
ตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด 
3.1 ประเภทของอตัราค่าไฟฟ้า 
3.2 การค านวณค่าไฟฟ้า 
3.3 การวดัความตอ้งการพลงั
ไฟฟ้า 
3.4 การควบคุมความตอ้งการ
พลงัไฟฟ้าสูงสุด 

2 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั  
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 
 
 
 

 



 

 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

6-7 หน่วยท่ี 4 การปรับปรุงตวั
ประกอบก าลงัไฟฟ้า 
4.1 ก าลงัไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
กระแสสลบั 
4.2 การปรับปรุงค่าตวั
ประกอบก าลงัไฟฟ้า 
4.3 วธีิการปรับปรุงค่าตวั
ประกอบก าลงัไฟฟ้า 

2 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั  
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด์ 

 
 

 
8-9 

หน่วยท่ี 5 การประหยดั
พลงังานในระบบส่งจ่าย
ก าลงัไฟฟ้า 
5.1 ระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 
5.2 การสูญเสียในสายส่ง 
5.3 การสูญเสียในหมอ้แปลง 

2 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั  
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด์ 

 

 
10-11 

หน่วยท่ี 6 การประหยดั
พลงังานส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ก าลงั 
6.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  
6.2 ป๊ัมน ้า 
6.3 ระบบอดัอากาศ 

2 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั  
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด์ 

 

12-13 หน่วยท่ี 7 การประหยดั
พลงังานส าหรับระบบปรับ
อากาศ 
7.1 การท างานของระบบท า
ความเยน็และปรับอากาศ 
7.2 เทคนิคการประหยดั
พลงังานในระบบปรับอากาศ 
 

2 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั  
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด์ 

 



 

 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ 

หมายเหตุ 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 

14-15 หน่วยท่ี 8 การประหยดั
พลงังานส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
แสงสวา่ง 
8.1 ธรรมชาติของแสงและการ
มองเห็น 
8.2 หลอดไฟชนิดและโคมไฟ
ชนิดต่าง ๆ 
8.3 บลัลาสต ์
8.4 แนวทางการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าแสงสวา่ง 

2 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั  
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด์ 

 

16 หน่วยท่ี 9 การประหยดั
พลงังานส าหรับหมอ้ไอน ้า 
9.1 ไอน ้า 
9.2 หมอ้ไอน ้า 
9.3 การสูญเสียพลงังานท่ีหมอ้
ไอน ้า 
9.4 เทคนิคการประหยดั
พลงังาน        
 

1 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั ทดลองปฏิบติัใบ
งาน 
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 - ชุดฝึกปฏิบติั 

 

17 ทวทวน 
        

1 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
  - บรรยายทฤษฎี ยกตวัอยา่งประกอบ 
มอบหมายแบบฝึกหดั ทดลองปฏิบติัใบ
งาน 
ส่ือท่ีใช ้
 - กระดาน ไวทบ์อร์ด เพาเวอร์พอยด ์ 
 - ชุดฝึกปฏิบติั 

 

18 สอบปลายภาค 
 

1 -   



 

 

 
5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

สอบทฤษฎี กลางภาค 
สอบทฤษฎี ปลายภาค 

9 
18 

15 % 
15 % 

สอบปฏิบติั กลางภาค 
สอบปฏิบติั ปลายภาค 

9 
18 

10 % 
10 % 

แบบฝึกหดั การบา้น 
ใบปฏิบติังาน 
จิตพิสัย 

ทุกสัปดาห์ 
ทุกสัปดาห์ 
ทุกสัปดาห์ 

15 % 
25 % 
10 % 

 
 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

6.1 หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
       1. คู่มือผูเ้รียนวชิาเทคนิคการประหยดัพลงังาน(Energy Saving Technique), กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2551  
6.2 หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีส่ าคัญ  
 

 


