
แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฏี 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  1  

ช่ือวชิา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 
(Basic Pneumatics and Hydraulics)  

สอนสัปดาห์ท่ี  1 

ช่ือหน่วย  บทน า คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  บทน า จ านวนคาบ 4 

หวัขอ้เร่ือง 
        ดา้นความรู้        

1. เปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ 
2. เคร่ืองอดัลม 
3. เคร่ืองระบายความร้อน 
4. ถงัเก็บลม 
5. การจ่ายลมอดั 

 
 ดา้นทกัษะ 

6.   การเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ 
7. เขา้ใจระบบการท างานเคร่ืองอดัลม 

 

        ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
             8.   ความรับผดิชอบ   
             9.   ความสนใจใฝ่รู้ 

 
สาระส าคญั 

            ระบบนิวแมติกส์เป็นระบบการส่งถ่ายก าลงัโดยอาศยัความดนัลมเป็นตวักลาง โดยมีอุปกรณ์การ
ท างานชนิดต่าง ๆ  เช่น  กระบอกสูบ  มอเตอร์ ฯล  ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังานลมใหเ้ป็นพลงังานกล   
 
 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 
               - - 



จุดประสงคก์ารสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงคท์ัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      
 1. เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบัอธิบายความหมายของระบบนิวแมติกส์ บอกขอ้ดีและขอ้เสียของระบบนิวแม
ติกส์  บอกหนา้ท่ีเคร่ืองอดัลม  จ  าแนกประเภทของเคร่ืองอดัลม บอกหนา้ท่ีของถงัเก็บลม (ด้านความรู้)   

2.   เพื่อใหมี้ทกัษะใน การเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ และเขา้ใจระบบการท างานเคร่ือง
อดัลม(ด้านทักษะ) 
            3.  เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่ง
ถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  อธิบายความหมายของระบบนิวแมติกส์ได(้ด้านความรู้)      
2.  บอกขอ้ดีและขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ได(้ด้านความรู้)      
3.  บอกหนา้ท่ีเคร่ืองอดัลมได(้ด้านความรู้)      
4.  จ  าแนกประเภทของเคร่ืองอดัลมได(้ด้านความรู้)      
5.  บอกหนา้ท่ีของถงัเก็บลมได(้ด้านความรู้)     
6.  การเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ได(้ด้านทักษะ) 
7.  เขา้ใจระบบการท างานเคร่ืองอดัลมได(้ด้านทักษะ) 
8.  เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 
9.  ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)  

เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ดา้นความรู้(ทฤษฎี) 

1. เปรียบเทยีบข้อดีและข้อเสียของระบบนิวแมติกส์ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
 ข้อดีของระบบนิวแมติกส์ 
 1.   ทนต่อการระเบิด    2.   มีความรวดเร็วในการท างาน   3.   การส่งถ่ายลมอดัง่าย 
 4.   ปรับความเร็วไดง่้าย  5.  มีความปลอดภยัสูง 
 ข้อเสียของระบบนิวแมติกส์ 

1.  มีเสียงดงั       2.  ลมอดัสามารถอดัตวัได ้   
3.  ความดนัของลมเปล่ียนแปลงเม่ืออุณหภูมิเปล่ียนแปลง      4.  ลมอดัมีความช้ืน    
 



2. เคร่ืองอดัลม(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 
ท าหนา้ท่ีผลิตลมอดัใหก้บัระบบนิวแมติกส์ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท เคร่ืองอดัลมท่ี

ท างานในลกัษณะการเคล่ือนท่ีเป็นแนวตรง กบัท างานในลกัษณะของการหมุน 
3. เคร่ืองระบายความร้อน(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3) 

เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนลมอดั เพื่อลดอุณหภูมิของลมอดัให้ต ่าลง โดยท่ีไอน ้ าจะกลัน่ตวั
กลายเป็นหยุดน ้ าเม่ืออุณหภูมิลดลง ดงันั้นเคร่ืองอดัลมท่ีเคร่ืองระบายความร้อนแล้วจะมีปริมาณไอน ้ าลดลง 
เคร่ืองระบายความร้อนของลมอดัท่ีมีใช้ในอุตสาหกรรม โดยทัว่ไปมีอยู่ 2 แบบดว้ยกนั คือ แบบใช้พดัลมเป่า
และใชน้ ้าเป็นตวัระบายความร้อน 

4. ถังเกบ็ลม(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 4) 
ท าหนา้ท่ีเก็บสะสมลมท่ีไดจ้ากการอดัอากาศของเคร่ืองอดัลมใหมี้ปริมาณท่ีเพียงพอกบัความ

ตอ้งการ นอกจากนั้นยงัเป็นตวัสร้างความดนัใหก้บัลมอดัอีกดว้ย จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีถงัเก็บลมท่ีสามารถเก็บ
ปริมาณลม และความดนัลมไดอ้ยา่งคงท่ีตลอดเวลา 

5. การจ่ายลมอดั(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5) 
ท าหน้าท่ีผลิตลมอดั ลมอดัจะถูกเก็บสะสมไวใ้นถงัเก็บลม เพื่อส่งจ่ายให้กบัวงจรและอุปกรณ์

ต่าง ๆ ในระบบนิวแมติกส์ โดยผา่นท่อส่งลมอดัในการวางท่อส่งลมอดัควรจะวางให้มีมุงลาดเอียงประมาณ 1 – 
2 เปอร์เซ็นตข์องความยาวท่อ และท่ีปลายท่อควรจะคิดวาลว์ระบายน ้า เพื่อระบายน ้าท่ีตกคา้งภายในท่อทิ้งได ้

 • ดา้นทกัษะ(ปฏิบติั)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 6-7) 
              1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

• ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   
    (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 8-9) 

               1.   การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์ผูเ้รียนจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรง 
ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง                        

2. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผูเ้รียนจะตอ้งมีการใช ้ 
เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ  น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ช้
อยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

(จะสอนเน้ือหาอะไรท่ีเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์     และการ 
ปฏิบติังานอยา่งมี เหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ) 

 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของผูส้อน ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนกัเรียน 
1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (15 นาท ี) 
 1.  บอกวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน
รายวชิา เกณฑก์ารใหค้ะแนน การปฏิบติักิจกรรมการ
เรียน และขอ้ควรปฏิบติัขณะเรียน 

2. ซกัถามพื้นความรู้เดิมของผูเ้รียนวา่มีพื้นฐาน
ในงานงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้    
 

2.  ข้ันให้ความรู้ (60 นาท)ี 
1. เปิดวซีีดีประกอบการสอนเร่ืองระบบนิว

แมติกส์ ,ขอ้ดีขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ ,เคร่ืองอดั
ลม (Compressor)  ใหน้กัเรียนดู 

2. ใหน้กัเรียนศึกษาระบบนิวแมติกส์ ,ถึงขอ้ดี
ขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ ,เคร่ืองอดัลม 
(Compressor)  ในหนงัสือเรียนแลว้สรุปลงในสมุด 

3. แบ่งกลุ่มศึกษาเร่ืองระบบนิวแมติกส์ ,ขอ้ดี
ข้อ เ สี ย ข อง ระบบ นิ ว แม ติก ส์  , เ ค ร่ื อ งอัด ล ม 
(Compressor)  แลว้ออกมาน าเสนอหนา้ชั้น 
 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 105 นาท ี) 

1. ผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาวชิา
อีกคร้ังหน่ึง 

2. ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัระดมความคิดเห็นวา่
จากส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ไป สามารถบอกค าจ ากดั
ความของค าวา่ “ระบบนิวแมติกส์ ,ขอ้ดีขอ้เสียของ
ระบบนิวแมติกส์ ,เคร่ืองอดัลม (Compressor)  ” 
น่าจะมีความหมายวา่อยา่งไร  

3.  ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอ
ผลงานกลุ่ม 
 

1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (15 นาท ี) 
1. ผูเ้รียนรับฟังค าช้ีแจงจากผูส้อนผูส้อนและ

ซกัถามเพื่อความเขา้ใจ และรับฟังการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

2.  ผู ้เ รียนตอบข้อซักถามในงานนิวแมติกส์
และไฮดรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

 

2.  ข้ันให้ความรู้ (60 นาท ี) 
1.  ผูเ้รียนดูวีซีดีเร่ืองระบบนิวแมติกส์ ,ถึงข้อดี

ขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ ,เคร่ืองอดัลม 
2.  ผูเ้รียนเขียนขอ้ดีขอ้เสียงลงในสมุด 
3.  ผูเ้รียนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเท่าๆ กนั เพื่อท า

รายงาน   
 

 
 
 
 
 

 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 105 นาท ี) 
1.  ผูเ้รียนสรุปเน้ือหา 
2.  ผูเ้รียนระดมสมองในค าวา่ระบบนิวแมติกส์ ,

ขอ้ดีขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ ,เคร่ืองอดัลม 
(Compressor)  ” น่าจะมีความหมายวา่ 

3.  ผูเ้รียนส่งตวัแทนออกมาน าเสนองาน 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของผูส้อน ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนกัเรียน 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 60 นาท ี) 

1. ผูส้อนสรุปในส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้สนอมา 
2. ผูส้อนสรุปจากท่ีผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ

มา พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติมในส่ิงท่ีผูเ้รียนขาดหายไป 
3. มอบหมายใหผู้เ้รียนท า 
 

 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-8) 

 
(รวม 240 นาที หรือ 4 คาบเรียน) 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 60 นาท ี) 
1. ผูเ้รียนสรุปส่ิงท่ีรวมกนัเสนอมา 
2. ผูเ้รียนฟังสรุปท่ีผุส้อนเพิ่มเติมในเน้ือหาท่ีขาด 
3. ผูเ้รียนท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 

 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
a.  ก่อนเรียน 

เน่ืองจากหน่วยการสอนน้ีเป็นหน่วยการสอนท่ี 1 จึงจ าเป็นจะตอ้งช้ีแจงและท าความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ กบัผูเ้รียนก่อน 
ดงัน้ี 

1. กิจกรรมช้ีแจงขอ้ตกลงของการเรียน 
 ผูเ้รียนจะตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่  80%  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 การใหค้ะแนนในการเรียน  จะแบ่งคะแนนออกเป็นคะแนนคุณธรรม  จริยธรรมในการเรียน  20%  คะแนน
เก็บระหวา่งเรียน  50%  และคะแนนปลายภาคเรียน  30% 
 การตดัเกรด จะมีอยู ่ 5  เกรด  คือ 

คะแนน  80  ข้ึนไป                      ไดเ้กรด  4 
คะแนน  70 – 79                          ไดเ้กรด  3 
คะแนน  60 -  69                          ไดเ้กรด  2 
คะแนน  50 - 59                           ไดเ้กรด  1 
คะแนนต ่ากวา่  50  คะแนน          ไดเ้กรด  0 

    

b.  ขณะเรียน 
1. ฟังการบรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
2. จดบนัทึกเน้ือหาตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
3. สรุปเน้ือหาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. ตอบค าถามตามท่ีผูส้อนซกัถาม 
 

 หลงัเรียน 
1.  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มตามท่ีผูส้อนจบัสลากแลว้ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม  สรุปหวัขอ้ต่าง ๆ  
     ท่ีผูส้อนมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 
2. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
3. ผูเ้รียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 1  ตามท่ีผูส้อนมอบหมาย 
 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผูเ้รียน 
            รายงานหลกัการท างานของระบบนิวแมติกส์ ,ถึงขอ้ดีขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ ,เคร่ืองอดัลม 
 
 



ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพิมพ ์

1.  หนงัสือเรียนวชิา  งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ (Job’s pneumatic and hydraulic, Inc. 
preliminary) (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-9) 

2.   แบบทดสอบก่อนเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นเตรียม ขอ้ 2 
3. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง  บทน า (ใช้ประกอบการเรียนการสอนขั้นสอน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมขอ้ท่ี 1-7) 
4. ใบงานท่ี 1 เร่ือง หลกัการท างานของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน( ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์

เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-7) 
5.   แบบทดสอบหลงัเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นเตรียม ขอ้ 2 
6.   แบบแบบประเมินการเรียนรู้  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
7.   แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียนและแบบประเมินการเรียนรู้ใชป้ระกอบในขั้นเตรียมและขั้นสรุป 
8.   แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
9.   แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 

 
 
 
 ส่ือโสตทศัน์  
 

1.  แผน่ใสงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 
2.  วซีีดีประกอบการสอน 

         
 
 
ส่ือของจริง 

 - 
 
 
 
 
 



 

แหล่งการเรียนรู้ 
    
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุดวทิยาลยัฯ 

2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลทาง  Internet 
 

    นอกสถานศึกษา 

                           ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ในทอ้งถ่ิน 
 

 
 
การบูรณาการ/ความสมัพนัธ์กบัวิชาอ่ืน 
 

1. พรจิต   ปทุมสุวรรณ.  แมคคาทรอนิคส์. กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพเ์รือนแกว้การพิมพ ์  ,  2540. 
2. พิชาญ   ศิริบุตร.ชุดส่ือการเรียนการสอนนิวแมติกส์. กรุงเทพมหานคร  : สถาบนัเทคโนโลย ี 
       พระจอมเกลา้  พระนครเหนือ   ,  2531. 
3.  มงคล   อาทิภาณุ.    นิวแมติกส์  1.    กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช   , 2533. 
4.  มนตรี  โชติวรวทิย ์และคณะ. หลกัการท างานและเทคนิคการประยกุตใ์ชง้านไฮดรอลิกส์.  
    กรุงเทพ  :  บริษทัซีเอ็ดยเูคชัน่  , 2536 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการเรียนรู้ 
 หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

       ก่อนเรียน. 
                     การวดัและประเมินผลในหน่วยท่ี 1  จะใชว้ธีิการสังเกตดา้นความสนใจ  ความกระตือรือร้น  การ
ตรงต่อเวลา  และการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 
 
 
            ขณะเรียน 

1.   ใชว้ธีิประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน   โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเน้ือหาและถาม 
 ทบทวนเน้ือหาท่ีผูส้อนอธิบายระหวา่งสอน   

2.   ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่ม  และการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 
            หลงัเรียน 

1.   ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี  1  ประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี  1   จ  านวน  10  ขอ้ 
 ตอนท่ี  2   จ  านวน   5  ขอ้ 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผูเ้รียน  
          
                   รายงานระบบนิวแมติกส์ ,ถึงขอ้ดีขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ ,เคร่ืองอดัลม 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  อธิบายความหมายของระบบนิวแมติกส์ได ้

1. วธีิการประเมิน                      :     ทดสอบ                   

2. เคร่ืองมือ                               :      แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน            :       อธิบายความหมายของระบบนิวแมติกส์ได ้ จะได ้    คะแนน    

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  บอกขอ้ดีและขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ได ้

1. วธีิการประเมิน                    :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ          
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน         :  บอกขอ้ดีและขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ได ้จะได ้   คะแนน    

 
  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3   บอกหนา้ท่ีเคร่ืองอดัลมได ้

1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                            :    แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน         :   บอกหนา้ท่ีเคร่ืองอดัลมได ้ จะได ้  คะแนน    

 
  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4  จ  าแนกประเภทของเคร่ืองอดัลมได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน          :    จ  าแนกประเภทของเคร่ืองอดัลมได ้จะได ้   คะแนน    

 

 
  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5   บอกหนา้ท่ีของถงัเก็บลมได ้

1. วธีิการประเมิน                   :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน          :   บอกหนา้ท่ีของถงัเก็บลมได ้จะได ้   คะแนน    

 
 
 



 
  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 6  การเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ได ้        

1.    วธีิการประเมิน                  :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                      :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน        :  การเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ได ้ จะได ้  คะแนน 

 
  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 7  เขา้ใจระบบการท างานเคร่ืองอดัลมได ้

1. วธีิการประเมิน                  :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                      :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน        :   เขา้ใจระบบการท างานเคร่ืองอดัลมไดจ้ะได ้ คะแนน    

 
   จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 8  เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. วธีิการประเมิน                  :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                         :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน          :    เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่ง  
                                                          ถูกตอ้ง  จะได ้ 15  คะแนน    

 

   จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 9  ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุ    
                                                             และผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. วธีิการประเมิน                 :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน         :    ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุ 
                                                          และผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จะได ้ 15  คะแนน    

 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทท่ี 1 บทน า 

 

วตัถุประสงค ์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ือง บทน า 
 

จงพิจารณาเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

    จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3 บอกหนา้ท่ีเคร่ืองอดัลมได ้(ด้านความรู้) 
1. อุปกรณ์ใดต่อไปน้ีท าหนา้ท่ีผลิตลมอดั 

 ก) ถงัลม                                        ข) เคร่ืองอดัลม 
  ค)  ป๊ัม  ง)  ถูกทุกขอ้  
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4 จ าแนกประเภทของเคร่ืองอดัลมได ้ได(้ด้านความรู้) 
2. เคร่ืองอดัลมชนิดใดสามารถสร้างแรงดนัลมไดสู้ง 

 ก) แบบไดอะแฟรม     ข) แบบโรตาร่ี  
  ค)  แบบสกรู                                      ง) แบบลูกสูบ 
3. ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นิยมใชเ้คร่ืองอดัลมชนิดใด 

ก.  แบบกงัหนั ข.  แบบโรตาร่ี   
            ค.  แบบสกรู ง.  แบบลูกสูบ 
4.      ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นิยมใชเ้คร่ืองระบายความร้อนลมอดัชนิดใด 
          ก.  น ้าหล่อเยน็ ข.  พดัลมระบายอากาศ  

ค.  ออยคูลเลอร์  ง.  แอร์ดรายเออร์ 
5. เคร่ืองอดัลมชนิดใดเหมาะท่ีจะน าไปใชง้านเก่ียวกบัเคมีภณัฑ ์

ก.  แบบกงัหนั ข.  แบบโรตาร่ี   
ค.  แบบสกรู                                               ง.  แบบไดอะแฟรม 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2 บอกขอ้ดีและขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ได(้ด้านความรู้) 
6. หนา้ท่ีของถงัลมในระบบนิวแมติกส์  คือขอ้ใด 

ก.   พกัลมอดั                                                 ข.  จ่ายลมอดัอยา่งสม ่าเสมอ 
ค.   สมดุลความดนั ง.  ลดอุณหภูมิลมอดั 

7. การเดินท่อเมนควรจะมีความลาดเอียงก่ีเปอร์เซนตข์องความยาวท่อ 
           ก.   2 % ข. 3 %           
               ค. 4 % ง. 5 % 

 
 



  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3 บอกหนา้ท่ีเคร่ืองอดัลมได ้(ด้านความรู้)   
8. ลมอดัท่ีน ามาใชง้านมีส่วนประกอบของธาตุชนิดใดมากท่ีสุด 

ก.  ออกซิเจน                                                     ข.  ไนโตรเจน  
ค.  คาร์บอนไดออกไซด์ ง.  ฮีเลียม 

9. การดกัความช้ืนในอากาศหรือการท าให้อากาศแหง้สามารถท าไดโ้ดยวธีิใด 
ก.  การใชค้วามเยน็ ข.  การใชค้วามร้อน  
ค.  ใชส้ารเคมี                                                ง.  ขอ้ ก และ ค. ถูก 

10. ในการท างานประจ าวนัหลงัจากเลิกใชเ้คร่ืองอดัลมควรปฏิบติัอยา่งไร 
ก.  ลา้งท าความสะอาด ข.  เติมน ้ามนัหล่อล่ืน 

           ค.  เปิดล้ินระบายใตถ้งัลม ง.  ถูกทุกขอ้ 
 

 



 

ใบงานท่ี 1   
ประกอบแผนการสอนบทท่ี 1 

เร่ือง  บทน า 
 
จุดประสงคข์องงาน 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนการเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ได ้
2. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจระบบการท างานเคร่ืองอดัลมได ้

 
 
กิจกรรม 

1.  ใหผู้เ้รียนร่วมกนัท างานงานเร่ืองระบบนิวแมติกส์ 
2. ให้ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์  เคร่ืองอดัลม เคร่ืองระบาย

ความร้อน  ถงัเก็บลม  การจ่ายลมอดั ให้จดัท าส่ือประกอบการรายงานดว้ย เม่ือรายงานหนา้ชั้นเรียนแลว้ให้ผูฟั้ง
ซกัถามปัญหา ขอ้สงสัย ใหบ้นัทึกผลและรายงานหนา้ชั้นเรียน ใหจ้ดัท าส่ือประกอบการรายงานดว้ย 
             3.  เม่ือรายงานหนา้ชั้นเรียนแลว้ให้ผูฟั้งซกัถามปัญหา  ขอ้สงสัยเก่ียวกบัหลกัการท างานของเคร่ืองยนต์
แก๊สโซลีนจากนั้นใหผู้ร้ายงานตั้งค  าถามเพื่อถามผูฟั้งอยา่งนอ้ย 2 ค าถาม   
 
เกณฑก์ารพิจารณา 

1. ความพร้อมในการเตรียมตวั 
2. ความรู้ ทกัษะ ความถูกตอ้ง  ปฏิภาณในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
3. ความเรียบร้อยในเน้ืองานท่ีปฏิบติั 

 
  



แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง............................ 

รายช่ือสมาชิก 
                       1……………………………………เลขท่ี…….    2……………………………………เลขท่ี……. 
                        3……………………………………เลขท่ี…….    4……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจน (ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหา ความถูกตอ้ง  
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

    

2 รูปแบบการน าเสนอ     

3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

4 บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพูด  น ้ าเสียง  ซ่ึงท าให้ผูฟั้งมีความ
สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน    =  มีสาระส าคญัครบถว้นถูกตอ้ง  ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ครบถว้น  แต่ตรงตามจุดประสงค ์
 1  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
2.  รูปแบบการน าเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม  มีการใชเ้ทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี    
                         ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ  น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
2 คะแนน    =  มีเทคนิคการน าเสนอท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสน ใจ  แต่

ขาด  
                         การประยกุตใ์ช ้วสัดุในทอ้งถ่ิน         

                  1  คะแนน     =  เทคนิคการน าเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 
3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.  ความสนใจของผูฟั้ง 
 3  คะแนน     =  ผูฟั้งมากกวา่ร้อยละ 90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 2  คะแนน     =  ผูฟั้งร้อยละ 70-90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 1  คะแนน     =  ผูฟั้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 70  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 



แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง............................ 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขท่ี…….       2……………………………………เลขท่ี……. 

 3……………………………………เลขท่ี…….       4……………………………………เลขท่ี……. 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั     

2 การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบและการเตรียมความพร้อม     

3 การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

วนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอยา่งชดัเจน 
 2  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
2.  การหนา้ท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ /  
                      อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง แต่ขาด 
                                    การจดัเตรียมสถานท่ี 
 1  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทัว่ถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาท่ีก าหนด 
 2  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย แต่ชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด 
 1  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน 
 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 



แบบทดสอบหลงัเรียน 
บทท่ี 1 บทน า 

 

วตัถุประสงค ์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ือง บทน า 
 

จงพิจารณาเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

    จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3 บอกหนา้ท่ีเคร่ืองอดัลมได ้(ด้านความรู้) 
1. อุปกรณ์ใดต่อไปน้ีท าหนา้ท่ีผลิตลมอดั 

 ก) ถงัลม                                        ข) เคร่ืองอดัลม 
  ค)  ป๊ัม  ง)  ถูกทุกขอ้  
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4 จ าแนกประเภทของเคร่ืองอดัลมได ้ได(้ด้านความรู้) 
2. เคร่ืองอดัลมชนิดใดสามารถสร้างแรงดนัลมไดสู้ง 

 ก) แบบไดอะแฟรม     ข) แบบโรตาร่ี  
  ค)  แบบสกรู                                      ง) แบบลูกสูบ 
3. ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นิยมใชเ้คร่ืองอดัลมชนิดใด 

ก.  แบบกงัหนั ข.  แบบโรตาร่ี   
            ค.  แบบสกรู ง.  แบบลูกสูบ 
4.      ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นิยมใชเ้คร่ืองระบายความร้อนลมอดัชนิดใด 
          ก.  น ้าหล่อเยน็ ข.  พดัลมระบายอากาศ  

ค.  ออยคูลเลอร์  ง.  แอร์ดรายเออร์ 
5. เคร่ืองอดัลมชนิดใดเหมาะท่ีจะน าไปใชง้านเก่ียวกบัเคมีภณัฑ ์

ก.  แบบกงัหนั ข.  แบบโรตาร่ี   
ค.  แบบสกรู                                               ง.  แบบไดอะแฟรม 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2 บอกขอ้ดีและขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ได(้ด้านความรู้) 
6. หนา้ท่ีของถงัลมในระบบนิวแมติกส์  คือขอ้ใด 

ก.   พกัลมอดั                                                 ข.  จ่ายลมอดัอยา่งสม ่าเสมอ 
ค.   สมดุลความดนั ง.  ลดอุณหภูมิลมอดั 

7. การเดินท่อเมนควรจะมีความลาดเอียงก่ีเปอร์เซนตข์องความยาวท่อ 
           ก.   2 % ข. 3 %           
               ค. 4 % ง. 5 % 

 
 



  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3 บอกหนา้ท่ีเคร่ืองอดัลมได ้(ด้านความรู้)   
8. ลมอดัท่ีน ามาใชง้านมีส่วนประกอบของธาตุชนิดใดมากท่ีสุด 

ก.  ออกซิเจน                                                     ข.  ไนโตรเจน  
ค.  คาร์บอนไดออกไซด์ ง.  ฮีเลียม 

9. การดกัความช้ืนในอากาศหรือการท าให้อากาศแหง้สามารถท าไดโ้ดยวธีิใด 
ก.  การใชค้วามเยน็ ข.  การใชค้วามร้อน  
ค.  ใชส้ารเคมี                                                ง.  ขอ้ ก และ ค. ถูก 

10. ในการท างานประจ าวนัหลงัจากเลิกใชเ้คร่ืองอดัลมควรปฏิบติัอยา่งไร 
ก.  ลา้งท าความสะอาด ข.  เติมน ้ามนัหล่อล่ืน 

           ค.  เปิดล้ินระบายใตถ้งัลม ง.  ถูกทุกขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที ่ 2   จงเติมค าลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด 
1. อุณหภูมิมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความดนัอยา่งไร 

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

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

.................................................................................................................................................................................. 
2. ระบบนิวแมติกส์หมายถึงอะไร 

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

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

.................................................................................................................................................................................. 
3. จงบอกขอ้ดูและขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................. 
4. เพราะเหตุใดในการเดินท่อเมนส่งลมอดัจึงตอ้มีระยะเวลาเอียงของท่อ 

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

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

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

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

 



เฉลยแบบประเมนิการเรียนรู้ 
บทที ่1 บทน า 

 

1. อุณหภูมิมีผลต่อการเปลีย่นแปลงความดันอย่างไร 
เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนสารตวักลางเกิดการขยายตวัท าใหค้วามดนัสูงข้ึน 

 

2. ระบบนิวแมติกส์หมายถึงอะไร 
ระบบการส่งถ่ายก าลงัโดยอาศยัความดนัลมเป็นตวักลางในการส่งถ่ายก าลงั  โดยมีอุปกรณ์การท างานชนิด

ต่าง ๆ  เช่น  กระบอกสูบ  มอเตอร์ ฯล  ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังานลมใหเ้ป็นพลงังานกล   
 

3. จงบอกข้อดีและข้อเสียของระบบนิวแมติกส์ 
 ขอ้ดีของระบบนิวแมติกส์ 
 1.   ทนต่อการระเบิด   2.   มีความรวดเร็วในการท างาน   3.   การส่งถ่ายลมอดัง่าย 
 4.   ปรับความเร็วไดง่้าย 5.  มีความปลอดภยัสูง 
 ขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ 

1.  มีเสียงดงั    2.  ลมอดัสามารถอดัตวัได ้       3.  ความดนัของลมเปล่ียนแปลงเม่ืออุณหภูมิ 
เปล่ียนแปลง     4.  ลมอดัมีความช้ืน    

 
4. เพราะเหตุใดในการเดินท่อเมนส่งลมอดัจึงต้องมีระยะลาดเอยีงของท่อ 

ในการวางท่อส่งลมอดัควรจะวางใหมี้มุมลาดเอียงประมาณ 1 – 2 เปอร์เซ็นตข์องความยาวท่อ เพื่อระบายน ้าท่ี
ตกคา้งภายในท่อทิ้งได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.    ข 2.   ง 3.    ค 4.    ก 5.   ง 6.  ข 7.  ก 8.  ข 9.  ง 10.  ค 
 



 

บนัทึกหลงัการสอน 
บทท่ี 1 บทน า 

 
 

ผลการใชแ้ผนการเรียนรู้ 

1. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
2. สามารถน าไปใชป้ฏิบติัการสอนไดค้รบตามกระบวนการเรียนการสอน 
3. ส่ือการสอนเหมาะสมดี 

 

ผลการเรียนของนกัเรียน 

1. ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความสนใจใฝ่รู้  เขา้ใจในบทเรียนร่วมกนั  อภิปรายตอบค าถามในกลุ่ม และ
ร่วมกนัปฏิบติัใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. ผูเ้รียนกระตือรือร้นและรับผิดชอบในการท างานกลุ่มเพื่อใหง้านส าเร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
3. ผูเ้รียนการเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ได ้
4. ผูเ้รียนเขา้ใจระบบการท างานเคร่ืองอดัลมได้ 
 

 

ผลการสอนของผูส้อน 

1. สอนเน้ือหาไดค้รบตามหลกัสูตร 
2. แผนการสอนและวธีิการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนท าใหผู้ส้อนสอนไดอ้ยา่งมัน่ใจ  
3. สอนไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด 

 
 

ปัญหาและอุปสรรค(ท่ีผูเ้รียนพบขณะปฏิบติั) 
ผูเ้รียนแต่ละคนมีสมาธิในการตั้งใจเรียนแตกต่างกนัจึงไม่สามารถใหเ้ขา้ใจในบทเรียนน้ีไดท้ั้งหมด  

 
 

 


