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แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 1 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหนว่ย  หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ สอนครั้งที่ 1/18 

ชื่อเรื่อง  หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ จ านวน  4  คาบ 
 

1.สาระส าคญั 

ระบบนิวแมติกส์เป็นการน าแรงดันลมที่สะสมไว้มาใช้ เพ่ือเป็นตัวกลางเพ่ือถ่ายทอดพลังงานจาก
แหล่งก าเนิดไปยังที่ต้องการใช้พลังงาน การใช้งานจะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง มี
ความเร็วสูง สามารถปรับความเร็วตามความต้องการได้ง่าย อุปกรณ์ที่ใช้งานมีหลากหลายตาม
ลักษณะการใช้งาน ฉะนั้นสิ่งที่ส าคัญที่จะต้องเข้าใจ คือสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตามระบบนิวแมติกส์ยังมี
ข้อจ ากัดอยู่บ้างเมื่อเปรียบเทียบการใช้งานกับระบบอ่ืนๆ 

 

2. สมรรถนะประจ าหนว่ย 
 แสดงความรู้ เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

3.1 จดุประสงคท์ัว่ไป 
 1.  เพื่อให้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ ตลอดจนทฤษฎีต่าง 
ๆ เกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์ 

2.  เพื่อให้มีทักษะ ในการเริ่มต้นปฏิบัติงานใช้ชุดฝึกนิวแมติกส์เบื้องต้น  
3.  เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างานที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
 

3.2 จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (ดา้นความรู้) 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของนิวแมติกส์ได้ 
2. บอกความหมายของนิวแมติกส์ได้ 
3. บอกความหมายของนิวแมติกส์ไฟฟูาได้ 
4. บอกหน่วยของแรง ในทางฟิสิกส์ได้ 
5. บอกหน่วยของความดัน ในทางฟิสิกส์ได้ 
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6. อธิบายคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เกี่ยวกับกฎของปาสคาลได้ 
7. อธิบายคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เกี่ยวกับกฎของบอยล์ได้ 
8. อธิบายคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เกี่ยวกับกฎของชาร์ลได้ 
9. บอกการน านิวแมติกส์ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้ 
10. บอกข้อดี/ข้อเสียของระบบนิวแมติกส์ได้ 

 
3.3จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (ดา้นทกัษะ)  

 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1.เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
2. ติดตั้งอุปกรณ์ ลงบนแผงทดลองได้ถูกต้อง 
3. เริ่มต้นปฏิบัติงานใช้ชุดฝึกปฏิบัติงานนิวแมติกส์เบื้องต้นได้ถูกต้อง 
4. ปฏิบัติการทดสอบ ตามล าดับการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง   
5. จินตนาการ  การน าเครื่องจักร ระบบนิวแมติกส์ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
6. อธิบาย และตอบค าถามหลังการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
7. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์  ในงานนิวแมติกส์เบื้องต้นได้ถูกต้อง 
8. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบได้ถูกต้อง 
 

3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
 1.1 ประวัติความเป็นมาของนิวแมติกส์ 
 1.2 นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟูา 
  1.2.1 ความหมายของนิวแมติกส์ 
  1.2.2 ความหมายของนิวแมติกส์ไฟฟูา 
 1.3 หน่วยทางฟิสิกส์ที่ใช้ในนิวแมติกส์ 
  1.3.1 หน่วยของแรง  
  1.3.2หน่วยของความดัน  
 1.4 คุณสมบัติทางฟิสิกส์และกฎต่าง ๆ ของอากาศ 
  1.4.1 กฎของปาสคาล 
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  1.4.2 กฎของบอยล์ 
  1.4.3 กฎของชาร์ล 

1.5  โครงสร้างของระบบนิวแมติกส์ 
1.6  การน าระบบนิวแมติกส์มาใช้งานในงานอุตสาหกรรม 
1.7  ข้อดี-ข้อเสียของระบบนิวแมติกส์ 

 
5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..1...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 

1.ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า หน่วยการ

เรียนที่  1 การฝึกปฏิบัติ  ข้อตกลงเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย (ประมาณ 5 นาที) 

2.ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 1 เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการ

เบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์(ประมาณ 10 นาที) 

       3.ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 1หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์

(ประมาณ 5 นาที) 

 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน (ประมาณ 75 นาที) 

1.ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 

2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อการสอน 

เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  1 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นท าแบบฝึกหัด  (ประมาณ 15 นาที) 

       1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 1 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ และ

ผลการเรียนรู้  เรื่องหลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ 

       2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 16 (ประมาณ 5 นาที)  

ขั้นตอนที่ 4  ขั้นประเมินผล  (ประมาณ 10 นาที) 
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 ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์โดย

ให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 

 

       5.2กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคปฏิบัติ 120 นาที) 

 ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งครูสาธิตการ

ติดตั้ง ประกอบอุปกรณ์นิวแมติกส์ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1  ขั้นการปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 
1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลางและ

อ่อนคละกัน  และให้ทุกกลุ่มเตรียมการปฏิบัติงาน โดยการดูครูสาธิตการใช้ชุดฝึกนิวแมติกส์เบื้องต้น 
2.  นักศึกษาปฏิบัติตามใบปฏิบัติงานที่ 1  เรื่อง เริ่มต้นปฏิบัติงานใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 
งานนิวแมติกส์ 
 

        ขั้นตอนที่ 2  ขั้นสรุปผลการปฏิบัติงาน(10 นาที) 

 1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบ 

นิวแมติกส์พ้ืนฐานลงในแบบค าถามท้ายการทดลอง 

 2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการปฏิบัติใบปฏิบัติงานที่ 1เรื่องเริ่มต้นปฏิบัติงานใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 

งานนิวแมติกส์ 

        ขั้นตอนที่ 3  ขั้นประเมินผลความก้าวหน้า(15 นาที) 

 นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 
เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ  

        ขั้นตอนที่  4  ขั้นเฉลย (15 นาที)  

 นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 

6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
     - สือ่หลัก 

6.1  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ฐิฑารีย์   ถมยา. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุุน). กรุงเทพมหานคร. 2545. 
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6.2 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ณรงค์  ตันชีวะวงศ์.สมาคมส่งเสริม 
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน)  กรุงเทพมหานคร :. 2552. 

6.3 คัมภีร์ ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System). เดชฤทธิ์   มณีธรรม.ส านักพิมพ์  เคทีพี 
กรุงเทพมหานคร. 2548.  

6.4 นิวแมติกส์ในงานอุตสาหกรรม .[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://eng.sut.ac.th 
/me/2014/subject_mechanical-blue.php?pag (25 กรกฎาคม 2554). 

6.5 ประวัติความเป็นมาของงานนิวแมติกส์.[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา  
http://www.lpc.rmutl.ac.th/library/download_file.php?path=2116   (20 กรกฎาคม 
2554). 
 

- สื่อประกอบการสอน 
 6.6 สือ่ของจรงิ ชดุทดลองนวิแมติกส์ 
 6.7 เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่1 เรื่องหลกัการเบื้องตน้ของระบบ 
นวิแมติกส ์
 6.8 ใบปฏบิัตงิานที ่1เริ่มตน้ปฏบิตัิงานใชช้ดุฝึกนวิแมติกสเ์บื้องตน้ 
 6.9 สือ่ประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่1 เรื่องหลักการเบื้องตน้ของระบบ 
นวิแมติกส ์
7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
     1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 เรื่องหลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ 
  2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 1 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใบประเมินผลใบปฏิบัติงานที่  1 
 
8. การวดัผลและประเมนิผล 
    สมรรถนะประจ าหน่วย    ออกแบบวงจรนิวแมติกส์เบื้องต้น 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์
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1. บอกประวัติความเป็นมาของนิวแมติกส์ได้ 
2. บอกความหมายของนิวแมติกส์ได้ 
3. บอกความหมายของนิวแมติกส์ไฟฟูาได้ 
4. บอกหน่วยของแรง ในทางฟิสิกส์ได้ 
5. บอกหน่วยของความดัน ในทางฟิสิกส์ได้ 
6. อธิบายคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เกี่ยวกับกฎของ
ปาสคาลได้ 
7. อธิบายคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เกี่ยวกับกฎของ
บอยล์ได้ 
8. อธิบายคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เกี่ยวกับกฎของชาร์ล
ได้ 
9. บอกการน านิวแมติกส์ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้ 
10. บอกข้อดี/ข้อเสียของระบบนิวแมติกส์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบหลัง
เรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 1 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 1 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 80 
 

 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์
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1. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์ท างาน
ในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
2. ติดตั้งอุปกรณ์ ลงบนแผงทดลองได้ถูกต้อง 
3. เริ่มต้นปฏิบัติงานใช้ชุดฝึกปฏิบัติงานนิวแมติกส์
เบื้องต้นได้ถูกต้อง 
4. ปฏิบัติการทดสอบ ตามล าดับการปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง   
5. จินตนาการ  การน าเครื่องจักร ระบบนิวแมติกส์
ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
6. อธิบาย และตอบค าถามหลังการปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 
7. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์  ในงาน 
นิวแมติกส์เบื้องต้นได้ถูกต้อง 
8. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบได้ถูกต้อง 

ใบปฏิบัติงาน ที่ 1 แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ตามใบ
ปฏิบัติงานที่ 
1 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

 
9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
       แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 เป็นหน่วยแรกของการเรียนการสอน นักศึกษาที่เข้า
เรียน เคยผ่านการเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์มาแล้วในระดับ ปวช. ครูมีหน้าที่ฟื้นคืน
ความรู้เดิมการเรียนรู้จึงค่อนข้างไว และนักศึกษามีความสุขกับการเรียนหน่วย 1 
 
 9.2 ปัญหาที่พบ 
       นักศึกษายังขาดความมั่นในในการตอบค าถามครู  และนักศึกษาส่วนใหญ่ลืมเนื้อหาที่
เคยเรียนมาแล้ว  ส่วนภาคปฏิบัตินักศึกษาบางคนไม่กล้าปฏิบัติงานเพราะว่ากลัวอันตราย 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
      นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครูต้องสรุปและอธิบายเพิ่มเติมในท้ายชั่วโมง ครู
ต้องให้ความช่วยเหลือและกระตุ้นให้มีความกล้าในการปฏิบัติงาน จึงท าให้นักศึกษาปฏิบัติงานเสร็จ
ทันตามเวลาที่ก าหนดและมีความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมขึ้น   
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แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 2 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหนว่ย  การผลิตลมอัดเพ่ือใช้งาน สอนครั้งที่ 2/18 

ชื่อเรื่อง  การผลิตลมอัดเพ่ือใช้งาน จ านวน  4  คาบ 
 

1.สาระส าคญั 

เครื่องอัดอากาศ คืออุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานทางนิวแมติกส์โดยเพ่ิมความ
ดันให้อากาศ  ที่มีใช้งานในระบบนิวแมติกส์ มีหลายประเภทด้วยกัน ผู้ใช้งานต้องศึกษาคุณสมบัติของ
เครื่องอัดลมแต่ละประเภท รวมถึงชนิดของถังเก็บลมด้วยเพ่ือการใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการ  
ตลอดจนลมอัดที่จะน าไปใช้งานในระบบนิวแมติกส์จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพลมอัดเสียก่อน
เพ่ือให้การใช้ของเครื่องจักรนิวแมติกส์ ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องศึกษาอีก
ประการหนึ่งคือการติดตั้ง และการควบคุมเครื่องอัดอากาศ  ตลอดจนถึงการเดินท่อลมอัดในระบบนิว
แมติกส์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ระบบนิวแมติกส์เป็นระบบที่ดีมีคุณภาพ ให้เครื่องจักรในระบบนิว
แมติกส์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

2. สมรรถนะประจ าหนว่ย 
ผลิตลมอัดเพ่ือใช้งานในระบบนิวแมติกส์ ในงานอุตสาหกรรม 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

      3.1 จดุประสงค์ทัว่ไป 

 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องผลิตลมอัดท่ีใช้งานในระบบ 
นิวแมติกส์ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการทดสอบ ใช้งานเครื่องผลิตลมอัดในงานนิวแมติกส์ 
 3. เพื่อให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการท างานที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
 

     3.2 จดุประสงค์เชงิพฤติกรรม (ด้านความรู)้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. บอกหน้าที่ของเครื่องอัดอากาศได้ 
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2. จ าแนกประเภทของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบได้ 
3. บอกหน้าที่ของถังเก็บลมได้ 
4. จ าแนกประเภทของถังเก็บลมได้ 
5. อธิบายอุปกรณ์ประกอบถังลมได้ 
6. อธิบายหน้าที่ของชุดควบคุมคุณภาพลมอัดได้ 
7. บอกอุปกรณ์ประกอบของชุดควบคุมคุณภาพลมอัดได้ 
8. อธิบายการเดินท่อเมนของลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
9. อธิบายการควบคุมเครื่องอัดอากาศได้ 
10. อธิบายการบ ารุงรักษาเครื่องอัดอากาศได้ 

 
   3.3 จุดประสงค์เชงิพฤติกรรม (ดา้นทักษะ)  
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1.เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
2.ติดตั้งอุปกรณ์ ลงบนแผงทดลองได้ถูกต้อง 
3.บอกชื่อส่วนประกอบของเครื่องอัดอากาศในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
4.ปฏิบัติงานทดลองเดินเครื่องอัดอากาศได้ถูกต้อง 
5.ปฏิบัติงานปรับตั้งความดันลมของชุดปรับปรุงคุณภาพลมได้ถูกต้อง 
6.ปฏิบัติเขียนแบบวงจรไฟฟูาการควบคุมเครื่องอัดอากาศได้ถูกต้อง 
7. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบการผลิตลมอัดเพ่ือใช้งานได้ถูกต้อง 
8. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบได้ถูกต้อง 
 

        3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. สาระการเรยีนรู ้
2.1 เครื่องอัดอากาศ  
2.2 ประเภทเครื่องอัดอากาศ  

  2.2.1 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบชัก 
   2.2.1.1 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 
   2.2.1.2 เครื่องอัดอากาศแบบไดอะแฟรม 
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  2.2.2 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบหมุน 
   2.2.2.1  เครื่องอัดอากาศแบบใบพัดเลื่อน  
   2.2.2.2  เครื่องอัดอากาศแบบสกรู 
   2.2.2.3  เครื่องอัดอากาศแบบใบพัดหมุน 
  2.2.3 เครื่องอัดอากาศแบบกังหัน 

2.3 ถังเก็บลม  
  2.3.1 ประเภทของถังเก็บลม 
  2.3.2 อุปกรณ์ประกอบถังลม 
   2.3.2.1 เครื่องระบายความร้อน 
   2.3.2.2 เครื่องกรองท่อเมนหลัก  
   2.3.2.3 เครื่องท าลมแห้ง  

2.4 ชุดควบคุมคุณภาพลมอัด  
  2.4.1 อุปกรณ์กรองอากาศ 
  2.4.2 อุปกรณ์ควบคุมความดัน 
  2.4.3 อุปกรณ์ผสมน้ ามันหล่อลื่น 
  2.4.4 เกจวัดความดัน 

2.5 การเดินท่อเมนของลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม  
  2.5.1 การเดินท่อลมเมนแบบแยกสาขา 
  2.5.2 การเดินท่อลมเมนแบบวงแหวน 

2.6   การติดตั้งเครื่องอัดอากาศ  
  1.6.1 การติดตั้งเครื่องอัดอากาศแบบชั่วคราว 
  1.6.2 การติดตั้งเครื่องอัดอากาศแบบถาวร 

2.7 การควบคุมเครื่องอัดอากาศ  
  2.7.1 การควบคุมด้วยสวิทช์ความดัน 
  2.7.2 การควบคุมด้วยการเปลี่ยนต าแหน่งวาล์ว 
  2.7.3 การควบคุมด้วยกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ 

2.8 การบ ารุงรักษาเครื่องอัดอากาศ  
 
5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..2...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 
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ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 

1.ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า หน่วยการ

เรียนที่ 2การฝึกปฏิบัติข้อตกลงเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย  

(ประมาณ 5 นาที) 

2.ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 2 เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับการการผลิต

ลมอัดเพ่ือใช้งาน(ประมาณ 10 นาที) 

       3.ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 2การผลิตลมอัดเพ่ือใช้งาน 

(ประมาณ 5 นาที) 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน (ประมาณ 75 นาที) 

1.ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 

2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อการสอน 

เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  2 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นท าแบบฝึกหัด  (ประมาณ 15 นาที) 

       1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 2 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ และ

ผลการเรียนรู้  เรื่องการผลิตลมอัดเพ่ือใช้งาน 

       2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่2 (ประมาณ 5 นาที)  

ขั้นตอนที่ 4  ขั้นประเมินผล  (ประมาณ 10 นาที) 

 ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2การผลิตลมอัดเพ่ือใช้งาน 

โดยให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 

       5.2กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคปฏิบัติ 120 นาที) 

 ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอนดังนี้ 

        ขัน้ตอนที ่1  ขั้นการปฏบิตัิงาน  (80 นาท)ี 
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1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน  โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลางและอ่อน
คละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน  กลุ่มละ 1 ชุด 
2.  นักศึกษาปฏิบัติตามใบปฏิบัติงานที่2  เรื่อง การทดสอบการท างานของเครื่องผลิตลมอัด 

        ขั้นตอนที่ 2  ขั้นสรุปผลการปฏิบัติงาน(10 นาที) 

 1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการทดสอบการท างานของเครื่อง

ผลิตลมอัดลงในแบบค าถามท้ายการทดลอง 

 2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการปฏิบัติใบปฏิบัติงานที่ 2เรื่องการทดสอบการท างานของเครื่องผลิต

ลมอัด 

ขั้นตอนที่ 3  ขั้นประเมินผลความก้าวหน้า(15 นาที) 

 นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ  

   

ขั้นตอนที่  4  ขั้นเฉลย (15 นาที)  

 นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 

6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
     - สือ่หลัก 

6.1 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. ฐิฑารีย์   ถมยา.กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม 
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน). 2545. 

6.2  งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ทักษิณ   โสภาปิยะ. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วังอักษร.2552. 

6.3 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์.วันชัย   จันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2542. 

6.4 ระบบนิวแมติกส์พ้ืนฐาน. ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา.. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2553. 

6.5 เครื่องอัดอากาศ  [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา   
http://utcc2.utcc.ac.th/engineer/learning(20 กรกฎาคม 2554). 

http://utcc2.utcc.ac.th/engineer/learning
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6.6 เครื่องอัดอากาศในระบบนิวแมติกส์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา 
http://www.lpc.rmutl.ac.th/library/download_file.php?path=2116.   (20 กรกฎาคม 
2554). 
 6.7 สื่อของจริง ชุดทดลองนิวแมติกส์ 
 
       - สื่อประกอบการสอน  
 6.8 เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่2การผลติลมอดัเพื่อใช้งาน 
 6.9ใบปฏบิัตงิานที ่2  เรื่อง การทดสอบการท างานของเครือ่งผลติลมอัด 
 6.10 สื่อประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่2 การผลติลมอัดเพือ่ใชง้าน 
 
7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
     1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2 เรื่อง การผลิตลมอัดเพ่ือใช้งาน 

 2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 2 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใบประเมินผลใบปฏิบัติงานที่  2 
 
 
 
 
8. การวดัผลและประเมนิผล 
สมรรถนะประจ าหน่วย    ผลติลมอัดเพ่ือใช้งานในระบบนิวแมติกส์ในงานอุตสาหกรรม 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์
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1.  บอกหน้าที่ของเครื่องอัดอากาศได้ 
2.  จ าแนกประเภทของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ
ได้ 
3.  บอกหน้าที่ของถังเก็บลมได้ 
4.  จ าแนกประเภทของถังเก็บลมได้ 
5.  อธิบายอุปกรณ์ประกอบถังลมได้ 
6.  อธิบายหน้าที่ของชุดควบคุมคุณภาพลมอัดได้ 
7.  บอกอุปกรณ์ประกอบของชุดควบคุมคุณภาพลม
อัดได้ 
8.  อธิบายการเดินท่อเมนของลมอัดในโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ 
9.  อธิบายการควบคุมเครื่องอัดอากาศได้ 
10. อธิบายการบ ารุงรักษาเครื่องอัดอากาศได้ 
 

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบหลัง
เรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 2 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 2 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 80 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

 
เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1.  เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์ท างาน
ในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
2.  ติดตั้งอุปกรณ์ ลงบนแผงทดลองได้ถูกต้อง 
3.  บอกชื่อส่วนประกอบของเครื่องอัดอากาศใน
ระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
4.  ปฏิบัติงานทดลองเดินเครื่องอัดอากาศได้ถูกต้อง 
5.  ปฏิบัติงานปรับตั้งความดันลมของชุดปรับปรุง
คุณภาพลมได้ถูกต้อง 
6.  ปฏิบัติเขียนแบบวงจรไฟฟูาการควบคุมเครื่องอัด
อากาศได้ถูกต้อง 
7.  ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบการ
ผลิตลมอัดเพ่ือใช้งานได้ถูกต้อง 
8.  เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบได้ถูกต้อง 

ใบปฏิบัติงานที่ 2 แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ตามใบ
ปฏิบัติงานที่ 
2 

ไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
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9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
       แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2  เป็นหน่วยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การออกแบบวงจร 
 
 9.2 ปัญหาที่พบ 
       นักศึกษายังขาดความมั่นในในการออกแบบวงจร โดยเฉพาะเรื่องวิธีแสดงขั้นตอนการ
ท างานของวงจรนิวแมติกส์  ส่วนภาคปฏิบัตินักศึกษาบางคนไม่กล้าปฏิบัติงานเพราะว่ากลัวอันตราย 
 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
นักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครูต้องสรุปและอธิบายเพ่ิมเติมในท้ายชั่วโมง ครูต้องให้ความ
ช่วยเหลือและกระตุ้นให้มีความกล้าในการปฏิบัติงาน จึงท าให้นักศึกษาปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาที่
ก าหนดและมีความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมข้ึน  
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แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 3 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหนว่ย  อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ สอนครั้งที่ 3/18 

ชื่อเรื่อง  อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ จ านวน  4  คาบ 
 

1.สาระส าคญั 

อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์  เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องได้ศึกษา เรียนรู้เป็นล าดับแรก
เพราะเป็นอุปกรณ์ท่ีจะน าไปใช้งานในระบบนิวแมติกส์  รวมถึงจะต้องบอกชนิดของอุปกรณ์ท างาน 
หลักการท างานของอุปกรณ์ท างานประเภทต่าง ๆ เช่นอุปกรณ์ท างานในแนวเส้นตรง  อุปกรณ์ท างาน
ในลักษณะการแกว่ง และอุปกรณ์ท างานในลักษณะการหมุน  ตลอดจนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ท างานประเภทต่าง ๆ  แม้กระทั้งวิธีการค านวณหาค่าแรงของกระบอกสูบ 
เพ่ือให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพของงาน และวิธีการใช้งานอุปกรณ์หยิบ
จับชิ้นงานด้วยระบบสุญญากาศ และหลักการใช้ความดันลมอัดในการสร้างสุญญากาศ เพ่ือให้
สามารถน าไปใช้งาน และฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กับงานนั้น ๆ 

 

2. สมรรถนะประจ าหนว่ย 
ใช้อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ตามหลักวิธีการ 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

     3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ที่ใช้งาน
ในระบบนิวแมติกส์ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการทดสอบ อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ 
 3. เพื่อให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
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      3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1.บอกความหมายของอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ 
2.บอกชนิดของอุปกรณ์ท างานในแนวเส้นตรงได้ 
3.อธิบายหลักการท างานของกระบอกสูบท างานทางเดียวได้ 
4.อธิบายหลักการท างานของกระบอกสูบท างานสองทางแบบต่างๆ ได้ 
5.บอกชนิดของอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ 
6.บอกชื่อสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ 
7.บอกชื่อสัญลักษณ์พิเศษของกระบอกสูบแบบต่างๆ ได้ 
8.แสดงวิธีการค านวณหาค่าแรงของกระบอกสูบได้ 
9.บอกวิธีการใช้งานอุปกรณ์หยิบจับชิ้นงานด้วยระบบสุญญากาศได้ 
10.อธิบายหลักการใช้ความดันลมอัดในการสร้างสุญญากาศได้ 
 

3.3 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1.เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
2.ติดตั้งอุปกรณ์ ลงบนแผงทดลองได้ถูกต้อง 
3.ปฏิบัติงานต่อวงจรทดลองกระบอกสูบท างานทางเดียวได้ถูกต้อง 
4.ปฏิบัติงานทดลองกระบอกสูบท างานทางเดียวได้ถูกต้อง 
5.ปฏิบัติงานต่อวงจรทดลองกระบอกสูบท างานสองทางได้ถูกต้อง 
6.ปฏิบัติงานทดลองกระบอกสูบท างานสองทางได้ถูกต้อง 
7.บันทึกผลการปฏิบัติงาน งานทดสอบอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
8. สรุปผลการปฏิบัติงาน งานทดสอบอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
9. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
10. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบได้ถูกต้อง 

 
        3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. สาระการเรยีนรู ้
3.  อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ 
 3.1 อุปกรณ์ท างานในแนวเส้นตรง 
           3.1.1 กระบอกสูบท างานทางเดียว (Single Acting Cylinder)   
                       3.1.2 กระบอกสูบท างานสองทาง (Double Acting Cylinder) 
                                   ก. กระบอกสูบท างานสองทาง ชนิดไม่มีตัวกันกระแทก 
                      ข. กระบอกสูบท างานสองทาง ชนิดมีอุปกรณ์กันกระแทก 
                      ค. กระบอกสูบท างานสองทาง ชนิดพิเศษ  
   1)  กระบอกสูบชนิดพิเศษ แบบมีก้านสูบ 2 ข้าง (Double end rod 
cylinder) 
   2)  กระบอกสูบชนิดพิเศษ แบบ  2 ตอน (Tandem Cylinder) 
   3)  กระบอกสูบชนิดพิเศษ แบบช่วงชักหลายต าแหน่ง (Multi position 
cylinder) 
   4)  กระบอกสูบชนิดพิเศษ แบบกระแทก (impact cylinder) 
   5)  กระบอกสูบชนิดพิเศษ แบบก้านสูบอยู่กับท่ี ลูกสูบเคลื่อนที่ 
(Roadless  Cylinder) 
 3.2  อุปกรณ์ท างานในลักษณะการแกว่ง  
           3.2.1 อุปกรณ์ท างานในลักษณะการแกว่ง แบบลูกสูบหมุน 
                       3.2.2 อุปกรณ์ท างานในลักษณะการแกว่ง  แบบเซมิ-โรตารี่ 
 3.3  อุปกรณ์ท างานในลักษณะการหมุน 
          3.3.1 มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ 
          3.3.2 มอเตอร์ลมแบบใบพัดเลื่อน 
 3.4  อุปกรณ์หยิบจับชิ้นงานด้วยระบบสุญญากาศ (Vacuum generator & suction cup) 
          3.4.1 อุปกรณ์สร้างสุญญากาศ 
          3.4.2 หลักการใช้ความดันลมอัดในการสร้างสุญญากาศ  
 3.5 สัญลักษณ์พิเศษของกระบอกสูบแบบต่าง ๆ 
 3.6 การค านวณหาค่าแรงของกระบอกสูบ  
 
5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..3...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 
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ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 
1. ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 

หน่วยการเรียนที่ 3 การฝึกปฏิบัติข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย(ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 3  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ

อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ (ประมาณ 10 นาที) 
3. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์

(ประมาณ 5 นาที) 
ขั้นตอนที ่2 ขัน้ด าเนนิการสอน (ประมาณ 75 นาที) 
1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่ 3 
ขั้นตอนที ่3 ขัน้ท าแบบฝกึหัด  (ประมาณ 15 นาที) 
1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 3 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ 
2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 3 (ประมาณ 5 นาที) 
ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 
ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3  อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์  โดย

ให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 
 

       5.2กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคปฏิบัติ 120 นาที) 

 ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1  ขั้นการปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 
 1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง ปานกลางและ
อ่อนคละกัน และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน กลุ่มละ 1 ชดุ 

2.  นักศึกษาปฏิบัติตามการทดลองตามใบปฏิบัติงานที่ 3เรื่องการทดสอบกระบอกสูบ 
นิวแมติกส์ 
 

ขั้นตอนที ่2  ขั้นสรปุผลการปฏบิตัิงาน(10 นาที) 
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 1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์  ลง
ในแบบค าถามท้ายการปฏิบัติงาน 
 2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา จากการทดลอง ใบปฏิบัติงานที่ 3เรื่องการทดสอบกระบอกสูบนิวแมติกส์ 

ขั้นตอนที ่3  ขั้นประเมนิผลความกา้วหน้า(15 นาท)ี 
 นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 
เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ  

ขั้นตอนที ่ 4  ขั้นเฉลย (15 นาท)ี 
 นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงานงาน พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 
 
6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
     -  สือ่หลัก 

6.1  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ฐิฑารีย์   ถมยา. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม 
เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุุน). 2545. 

6.2 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ณรงค์   ตันชีวะวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุุน). 2546. 

6.3 คัมภีร์ ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System).เดชฤทธิ์   มณีธรรม. กรุงเทพมหานคร. 
ส านักพิมพ์  เคทีพี.  2548. 

6.4 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ทักษิณ   โสภาปิยะ. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วังอักษร.2552. 

6.5 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์.วันชัย   จันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2542. 

6.6 ระบบนิวแมติกส์พ้ืนฐาน. ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2553. 

6.7 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มาที่มา  
https://www.festo.com/cms/nl-be_be/9537.htm.   (20 กรกฎาคม 2554). 
     - สือ่ประกอบ 
 6.8 สือ่ของจรงิ ชดุทดลองนวิแมติกส์ 
 6.9เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่3อุปกรณท์ างานในระบบนวิแมตกิส์ 
 6.10ใบปฏบิตังิานที ่3  เรือ่ง การทดสอบการบอกสบูนวิแมติกส์ 
 6.11 สื่อประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่3อุปกรณท์ างานในระบบนวิแมติกส์ 
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7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
     1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3 เรื่อง อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ 
  2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 3 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบปฏิบัติงานที่  3 
 
8. การวดัผลและประเมนิผล 
สมรรถนะประจ าหน่วย    ใชอุ้ปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ตามหลักวิธีการ 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

1. บอกความหมายของอุปกรณ์ท างานในระบบนิว
แมติกส์ได้ 
2. บอกชนิดของอุปกรณ์ท างานในแนวเส้นตรงได้ 
3. อธิบายหลักการท างานของกระบอกสูบท างาน
ทางเดียวได้ 
4. อธิบายหลักการท างานของกระบอกสูบท างาน
สองทางแบบต่าง ๆ ได้ 
5. บอกชนิดของอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์
ได้ 

6. บอกชื่อสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ท างานในระบบ
นิวแมติกส์ได้ 

7. บอกชื่อสัญลักษณ์พิเศษของกระบอกสูบแบบ
ต่าง ๆ ได้ 

8. แสดงวิธีการค านวณหาค่าแรงของกระบอกสูบ
ได้ 

9. บอกวิธีการใช้งานอุปกรณ์หยิบจับชิ้นงานด้วย
ระบบสุญญากาศได้ 

10. อธิบายหลักการใช้ความดันลมอัดในการสร้าง

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบหลัง
เรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 3 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 3 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
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สุญญากาศได้ 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
 

1. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์
ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 

2. ติดตั้งอุปกรณ์ ลงบนแผงทดลองได้ถูกต้อง 
3. ปฏิบัติงานต่อวงจรทดลองกระบอกสูบท างาน

ทางเดียวได้ถูกต้อง 
4. ปฏิบัติงานทดลองกระบอกสูบท างานทางเดียว

ได้ถูกต้อง 
5. ปฏิบัติงานต่อวงจรทดลองกระบอกสูบท างาน

สองทางได้ถูกต้อง 
6. ปฏิบัติงานทดลองกระบอกสูบท างานสองทาง

ได้ถูกต้อง 
7. บันทึกผลการปฏิบัติงาน งานทดสอบอุปกรณ์

ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
8.  สรุปผลการปฏิบัติงาน งานทดสอบอุปกรณ์

ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
9. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบ

อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
10. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบได้ถูกต้อง 

 
 
 

 
 
ใบปฏิบัติงานที่ 3 

 
 
แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ตามใบ
ปฏิบัติงาน 
ที่ 3 

 
 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 3ภาคทฤษฏี นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนดี และ
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนดี สังเกตได้จากการมีการตอบโต้ระหว่างเรียน  
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 9.2 ปัญหาที่พบ 
  นักศึกษามีเวลาในการปฏิบัติน้อย เนื่องจากการเข้าเรียนชั่วโมงแรกของวันนี้ ภาคกิจกรรม
หน้าเสาธง ฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษาปล่อยช้า เนื่องมาจากการตรวจการแต่งกายของนักศึกษา 
 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
ครูแนะน าให้นักศึกษามาฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม ในช่วงเวลาว่าง เพ่ือจะได้เรียนรู้ทันตามแผนการเรียนที่
วางแผนไว้   
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แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 4 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหนว่ย  วาล์วในระบบนิวแมติกส์ สอนครั้งที่ 4/18 

ชื่อเรื่อง  วาล์วในระบบนิวแมติกส์ จ านวน  4  คาบ 
 

1.สาระส าคญั 

การแสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วในระบบนิวแมติกส์ ในเรื่องความหมาย โครงสร้าง หน้าที่การ
ท างาน ประกอบด้วย วาล์วควบคุมทิศทาง  วาล์วกันย้อน วาล์วลมเดี่ยว วาล์วลมคู่ วาล์วควบคุม
ความเร็ว วาล์วเร่งระบาย  วาล์วควบคุมความดัน วาล์วจ ากัดความดันวาล์วกันย้อน      วาล์ว
จัดล าดับความดัน วาล์วควบคุมเวลา  เป็นต้น ท าให้นักศึกษาสามารถน าความรู้  และทักษะตลอดจน
การน าวาล์วในระบบนิวแมติกส์ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
2. สมรรถนะประจ าหนว่ย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วในระบบนิวแมติกส์ 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวาล์วนิวแมติกส์ ที่ใช้งานในระบบ 
นิวแมติกส์ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานทดลอง วาล์วในระบบนิวแมติกส์ 
 3. เพื่อให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
 
3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของวาล์วควบคุมทิศทางในระบบนิวแมติกส์ได้ 
2. บอกโครงสร้างของวาล์วนิวแมติกส์แบบต่างๆ ได้ 
3. บอกหน้าที่ของวาล์วควบคุมทิศทางแบบต่าง ๆ ได้    
4. บอกชื่อสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทางแบบต่าง ๆ ได้ 
5. บอกหน้าที่ของวาล์วควบคุมความเร็วในระบบนิวแมติกส์ได้   
6. บอกชื่อสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ควบคุมความเร็วแบบต่างๆ ในระบบนิวแมติกส์ได้ 
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7. บอกหน้าที่การท างานของวาล์วควบคุมความดันให้คงที่ได้    
8. บอกหน้าที่ของวาล์วควบคุมเวลาในระบบนิวแมติกส์ได้  
9. อธิบายการท างานของอุปกรณ์ควบคุมเวลาในระบบนิวแมติกส์ได้ 
10. อธิบายความแตกต่างของการควบคุมความเร็วของกระบอกสูบ แบบควบคุมลม 

เข้ากับแบบควบคุมลมออกได้ 
 
3.3  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวาล์วในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
2. ต่อวงจรการควบคุมความเร็วกระบอกสูบแบบลมเข้าได้ถูกต้อง 
3. ต่อวงจรการควบคุมความเร็วกระบอกสูบแบบลมออกได้ถูกต้อง 
4. ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วเร่งระบายได้ถูกต้อง 
5. ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมแรงดัน และวาล์วหน่วงเวลาได้ถูกต้อง   
6. ต่อวงจรควบคุมความเร็วกระบอกสูบแบบจ่ายลมออก และลมเข้าได้ถูกต้อง 
7. บันทึกผลการปฏิบัติงาน   การทดสอบวาล์วในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
8. สรุปผลการปฏิบัติงาน  การทดสอบอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
9. ท าความสะอาดเครื่องมือ วาล์วในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
10. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบได้ถูกต้อง 
 

3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
 4. วาล์วในระบบนิวแมติกส์  

       4.1 วาล์วควบคุมทิศทาง  
  4.1.1 โครงสร้างของวาล์วนิวแมติกส์ 
  4.1.2 การเรียกชื่อวาล์วในระบบนิวแมติกส์ 
  4.1.3 วาล์วควบคุมทิศทาง 2/2  ปรกติปิด  บังคับการท างานด้วยกลไกและกลับ
ด้วยสปริง 
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  4.1.4 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2  ปรกติปิด  บังคับการท างานด้วยมือและกลับด้วย
สปริง 
  4.1.5 วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2   ท างานด้วยลม และกลไกการกลับด้วยสปริง 
  4.1.6 วาล์วควบคุมทิศทาง 5/2  ท างานด้วยมือกด กลับด้วยสปริง 
       4.2 วาล์วชว่ยในการควบคุมทิศทาง    
  4.2.1 วาล์วกันย้อน 
  4.2.2 วาล์วลมเดี่ยว  
  4.2.3 วาล์วลมคู่   
       4.3 วาล์วควบคุมความเร็วในระบบนิวแมติกส์  
  4.3.1 การควบคุมให้อุปกรณ์ท างานเคลื่อนที่ช้าลง   
           ก) วาล์วควบคุมอัตราการไหลสองทาง    
           ข) วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียว  
  4.3.2 การควบคุมให้อุปกรณ์ท างาน เคลื่อนที่เร็วขึ้น    
       4.4 วาล์วควบคุมความดันลมในระบบนิวแมติกส์  
  4.4.1 วาล์วควบคุมความดันให้คงที่   
  4.4.2 วาล์วจ ากัดความดัน   
  4.4.3 วาล์วจัดล าดับความดัน      
       4.5 วาล์วควบคุมเวลาในระบบนิวแมติกส์  
  4.5.1 วาล์วหน่วงเวลาชนิดปรกติปิด   
  4.5.2 วาล์วหน่วงเวลาชนิดปรกติเปิด      
       4.6 การควบคุมความเร็วกระบอกสูบโดยใช้วาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียว  
  4.6.1 การควบคุมความเร็วกระบอกสูบชนิดลมเข้า  
  4.6.2 การควบคุมความเร็วกระบอกสูบชนิดลมออก 
 
5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สัปดาห์ที.่..4...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด 
กิจกรรมดังนี้ 

5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 

ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 
1. ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 

หน่วยการเรียนที่  4  การฝึกปฏิบัติ  ข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย (ประมาณ 
5 นาที) 
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2. ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 4  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ
วาล์วในระบบนิวแมติกส์ (ประมาณ 10 นาที) 

3. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่  4  วาล์วในระบบนิวแมติกส์  
(ประมาณ 5 นาที) 

ขั้นตอนที ่ 2 ขัน้ด าเนนิการสอน (ประมาณ 75 นาที) 
1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  4 
ขั้นตอนที ่ 3 ขัน้ท าแบบฝกึหดั  (ประมาณ 15 นาที) 
1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 4 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้  เรื่อง วาล์วในระบบนิวแมติกส์ 
2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 4 (ประมาณ 5 นาที) 
ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 
ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  4  วาล์วในระบบนิวแมติกส์ โดยให้

นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 
 

      5.2  กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคปฏิบัติ 120 นาที) 
 

 ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ขั้นการปฏิบัติงาน  (80 นาที) 
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน  โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลางและ

อ่อนคละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน กลุ่มละ 1 ชุด 
2. นักศึกษาปฏิบัติตามการทดลองใบปฏิบัติงานที่ 4  เรื่องการทดสอบวาล์วในระบบนิวแม

ติกส ์
ขั้นตอนที่ 2  ขั้นสรุปผลการปฏิบัติงาน(10 นาที) 
1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับวาล์วในระบบนิวแมติกส์  ลงในแบบ

ค าถามท้ายการปฏิบัติงาน 
2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา ตามใบปฏิบัติงานที่ 4  เรื่องการทดสอบวาล์วในระบบนิวแมติกส์ 
ขั้นตอนที่ 3  ขั้นประเมินผลความก้าวหน้า(15นาที) 
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นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 
เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ 

ขั้นตอนที่  4  ขั้นเฉลย (15นาที) 
นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 

 
6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู ้
- สื่อหลกั 

6.1 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ณรงค์   ตันชีวะวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุุน). 2546. 

6.2 คัมภีร์ ระบบนิวแมติกส์  (Pneumatic System). เดชฤทธิ์   มณีธรรม. 
กรุงเทพมหานคร.ส านักพิมพ์  เคทีพี.  2548. 

6.3 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์.วันชัย   จันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2542. 
        - สื่อประกอบการสอน 
 6.4 สือ่ของจรงิ ชดุทดลองนวิแมติกส์ 
 6.5เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่4วาลว์ในระบบนวิแมติกส์ 
 6.6ใบปฏบิัตงิานที ่4  เรื่อง การทดสอบวาลว์ในระบบนวิแมตกิส์ 
 6.7. สือ่ประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่4วาลว์ในระบบนวิแมตกิส์ 
 
7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
     1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง วาล์วในระบบนิวแมติกส์ 

 2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 4 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบปฏิบัติงานที่ 4 
8. การวดัผลและประเมนิผล 

สมรรถนะประจ าหน่วย    แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วในระบบนิวแมติกส์ 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

1. บอกความหมายของวาล์วควบคุมทิศทางใน
ระบบนิวแมติกส์ได ้

แบบฝึกหัด 
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 4 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
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2. บอกโครงสร้างของวาล์วนิวแมติกส์ แบบตา่ง ๆ 
ได ้

3. บอกหน้าที่ของวาล์วควบคุมทิศทางแบบตา่ง ๆ 
ได้    

4. บอกชื่อสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ
ต่าง ๆ ได ้

5. บอกหน้าที่ของวาล์วควบคุมความเร็วในระบบ
นิวแมติกส์ได้   

6. บอกชื่อสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
แบบต่างๆ ในระบบนิวแมติกส์ได้ 

7. บอกหน้าที่การท างานของวาล์วควบคุมความดนั
ให้คงที่ได้    

8. บอกหน้าที่ของวาล์วควบคุมเวลาในระบบนิวแม
ติกส์ได้  

9. อธิบายการท างานของอุปกรณ์ควบคุมเวลาใน
ระบบนิวแมติกส์ได ้

10. อธิบายความแตกต่างของการควบคุมความเร็ว
ของกระบอกสูบ แบบควบคุมลมเข้ากับแบบควบคุมลม
ออกได้ 

 

 
 
แบบทดสอบหลัง
เรียน  
 

 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 4 

 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์
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เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวาล์วในระบบ

นิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
2. ต่อวงจรการควบคุมความเร็วกระบอกสูบ

แบบลมเข้าได้ถูกต้อง 
3. ต่อวงจรการควบคุมความเร็วกระบอกสูบ

แบบลมออกได้ถูกต้อง 
4. ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วเร่ง

ระบายได้ถูกต้อง 
5. ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุม

แรงดัน และวาล์วหน่วงเวลาได้ถูกต้อง   
6. ต่อวงจรควบคุมความเร็วกระบอกสูบแบบ

จ่ายลมออก และลมเข้าได้ถูกต้อง 
7. บันทึกผลการปฏิบัติงาน   การทดสอบวาล์ว

ในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
8. สรุปผลการปฏิบัติงาน  การทดสอบอุปกรณ์

ท างานในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
9. ท าความสะอาดเครื่องมือ วาล์วในระบบนิว

แมติกส์ได้ถูกต้อง 
10. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบได้ถูกต้อง 

 

 
 
ใบปฏิบัติงานที่ 4 

 
 
แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ตามใบ
ปฏิบัติงาน 
ที่ 4 

 
 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 4 เรื่อง วาล์วในระบบนิวแมติกส์ภาคทฤษฏี นักศึกษามีความ
ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี  นักศึกษาร้อยละ 80  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียน
ที่ก าหนดไว้ 
 
 9.2 ปัญหาที่พบ 
 การฝึกปฏิบัติตามใบปฏิบัติงานที่ 4 สายต่อท่อลมที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ มีสภาพที่ใช้งานมา
นานแล้ว ปลายสายหลุด หลวม ท าให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน 
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 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
ครูให้นักศึกษา เลือกพิจารณาสายต่อท่อลม ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ จึงจะเอามาใช้ต่อ และส่วนหนึ่งครู
ได้ขอซื้อสายต่อท่อลมเพ่ิมเติม ในชั่วโมงต่อไป   

 

แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 5 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชือ่หนว่ย  การออกแบบวงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน สอนครั้งที่ 5/18 

ชือ่เรือ่ง  การออกแบบวงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน จ านวน  4  คาบ 
 

1.สาระส าคญั 

การออกแบบวงจรควบคุมการท างานของเครื่องจักรกลในงานนิวแมติกส์ หรือระบบ
กระบวนการต่าง ๆ ให้มีลักษณะการท างานตามความต้องการนั้นมีความจ าเป็นในงานอุตสาหกรรม
ทุกสาขาในระบบนิวแมติกส์ก็เช่นเดียวกัน  การน าเอาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ท างาน และวาล์ว
ควบคุมแบบต่าง ๆ  ที่ได้กล่าวในตอนต้นมาใช้ในการออกแบบวงจรนิวแมติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ  
เพ่ือที่จะได้ผลิตผลตามความต้องการ  รวมทั้งท าให้เกิดการประหยัด และใช้อุปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น 
 

2. สมรรถนะประจ าหนว่ย 
 ออกแบบวงจรพื้นฐานนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 
      3.1 จดุประสงค์ทัว่ไป 
 

 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบวงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน  
ที่ใช้งานในระบบนิวแมติกส์ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานทดลองงานออกแบบวงจรนิวแมติกส์พ้ืนฐาน 
 3. เพ่ือให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
 

3.2 จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (ดา้นความรู้) 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. บอกวิธีการก าหนดรหัสอุปกรณ์นิวแมติกส์แบบตัวเลขได้ 
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2. บอกวิธีการก าหนดรหัสอุปกรณ์นิวแมติกส์แบบตัวอักษรได้ 
3. บอกวิธีแสดงขั้นตอนโดยใช้ตัวอักษรได้ 
4. บอกวิธีแสดงขั้นตอนโดยใช้ตัวอักษรและสัญญาณการไหลเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้ 
5. อธิบายวิธีแสดงขั้นตอนโดยใช้ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ได้ 
6. บอกชนิดของวงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบได้ 
 
7. อธิบายการท างานวงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบด้วยฟังก์ชั่น "OR" โดยใช้วาล์ว 
ลมเดี่ยวได้ 
8. อธิบายการท างานวงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบด้วยฟังก์ชั่น "AND" โดยใช้วาล์ว 
ลมคู่ได้ 
9. อธิบายการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบค้างต าแหน่งได้ 
10. อธิบายการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบกึ่งอัตโนมัติได้ 

 
3.3 จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (ดา้นทกัษะ)  

 

 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1.เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวาล์วในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
2. ติดตั้ง อุปกรณ์ วาล์วบนแผงฝึกได้ถูกต้อง 
3. ต่อวงจรควบคุมนิวแมติกส์แบบควบคุมทางตรงได้ถูกต้อง 
4. ปฏิบัติทดลอง วงจรควบคุมนิวแมติกส์แบบควบคุมทางตรงได้ถูกต้อง 
5. ต่อวงจรควบคุมนิวแมติกส์แบบควบคุมทางอ้อมได้ถูกต้อง 
6. ปฏิบัติทดลอง วงจรควบคุมนิวแมติกส์แบบควบคุมทางอ้อมได้ถูกต้อง 
7. บันทึกผลการปฏิบัติงานการทดลอง วงจรนิวแมติกส์พ้ืนฐานได้ถูกต้อง 
8.สรุปผลการปฏิบัติงานการทดลอง วงจรนิวแมติกส์พ้ืนฐานได้ถูกต้อง 
9. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ วาล์วในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
10. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบได้ถูกต้อง 
 

3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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4. สาระการเรยีนรู ้
5.1 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์   

            5.1.1 การก าหนดรหัสอุปกรณ์นิวแมติกส์แบบตัวเลข 
         5.1.1.1 อุปกรณ์ท างาน 
         5.1.1.2 อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว 
                     5.1.1.3 อุปกรณ์ควบคุม  
         5.1.1.4 อุปกรณ์จ่ายพลังงงาน 
  5.1.2 การก าหนดรหัสอุปกรณ์นิวแมติกส์แบบตัวอักษร 
      5.2 วธิีแสดงขั้นตอนการท างานของวงจรนิวแมติกส์  
  5.2.1 วิธีแสดงขั้นตอนโดยใช้ตัวอักษร 
  5.2.2 วิธีแสดงขั้นตอนโดยใช้ตัวอักษรและสัญญาณการไหลเชื่อมโยงเหตุการณ์ 
  5.2.3 วิธีแสดงขั้นตอนโดยใช้ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ 
       5.3 วงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน  
  5.3.1 วงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบ 
  5.3.2 วงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบด้วยฟังก์ชั่น "OR" โดยใช้วาล์วลมเดี่ยว 
  5.3.3 วงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบด้วยฟังก์ชั่น "AND" โดยใช้วาล์วลมคู ่
  5.3.4 วงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบแบบค้างต าแหน่ง 
  5.3.5 วงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบแบบกึ่งอัตโนมัติ 
  5.3.6 วงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบแบบอัตโนมัติ 
 
5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..5...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 

5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 

1.ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า หน่วยการ

เรียนที่  5 การฝึกปฏิบัติ  ข้อตกลงเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย (ประมาณ 5 นาที) 

2.ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 5 เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ

วงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน(ประมาณ 10 นาที) 

       3.ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 5การออกแบบวงจรนิวแมติกส์พ้ืนฐาน

(ประมาณ 5 นาที) 
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน (ประมาณ 75 นาที) 

1.ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 

2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อการสอน 

เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  5 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นท าแบบฝึกหัด  (ประมาณ 15 นาที) 

       1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 5 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ และ

ผลการเรียนรู้  เรื่องการออกแบบวงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน 

       2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 5 (ประมาณ 5 นาที)  

ขั้นตอนที่ 4  ขั้นประเมินผล  (ประมาณ 10 นาที) 

 ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5การออกแบบวงจรนิวแมติกส์พ้ืนฐานโดย

ให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 

 

       5.2กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคปฏิบัติ 120 นาที) 

 ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอนดังนี้ 

        ขัน้ตอนที ่1  ขั้นการปฏบิตัิงาน  (80 นาท)ี 
1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน  โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลางและอ่อน
คละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน  กลุ่มละ 1 ชุด 
2.  นักศึกษาปฏิบัติตามใบปฏิบัติงานที่ 5  เรื่องงานควบคุมวงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน 
 

        ขั้นตอนที่ 2  ขั้นสรุปผลการปฏิบัติงาน(10 นาที) 

 1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการออกแบบวงจรนิวแมติกส์ 

พ้ืนฐานลงในแบบค าถามท้ายการทดลอง 

 2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการปฏิบัติใบปฏิบัติงานที่ 5  เรื่อง การควบคุมวงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน 

        ขั้นตอนที่ 3  ขั้นประเมินผลความก้าวหน้า(15 นาที) 



35 
 

 นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ  

        ขั้นตอนที่  4  ขั้นเฉลย (15 นาที)  

 นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 

6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
    - สือ่หลัก 

6.1 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ณรงค์   ตันชีวะวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุุน). 2546. 

6.2 คัมภีร์ ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System).เดชฤทธิ์   มณีธรรม. กรุงเทพมหานคร. 
ส านักพิมพ์  เคทีพี.  2548. 

6.3 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์.วันชัย   จันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2542. 

6.4 Pneumatics .Workbook Basic Level. ที่มา :  www.festo-didactic.com/int-en/  
ค้นคว้าเมื่อ  20 สิงหาคม 2554 

6.5 Peter Croser, Frank Ebel . Pneumatics  Basic Level . ที่มา :  www.festo-
didactic.com/int-en/  ค้นคว้าเมื่อ  20 สิงหาคม 2554 

 
       - สื่อประกอบการสอน 
 6.6 สือ่ของจรงิ ชดุทดลองนวิแมติกส์ 
 6.7เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่5 เรื่องการออกแบบวงจรนวิแมติกสเ์บื้องตน้ 
 6.7. ใบปฏบิตัิงานที ่5  การควบคมุวงจรนวิแมติกส์พืน้ฐาน 
 6.9 สือ่ประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่5 เรื่องการออกแบบวงจรนวิแมติกส์
พื้นฐาน 
7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
     1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5 เรื่อง การออกแบบวงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน 
  2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 5 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใบประเมินผลใบปฏิบัติงานที่  5 
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8. การวดัผลและประเมนิผล 
    สมรรถนะประจ าหน่วย    ออกแบบวงจรนิวแมติกส์พ้ืนฐาน 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

1. บอกวิธีการก าหนดรหัสอุปกรณ์นิวแมติกส์แบบ
ตัวเลขได ้

2. บอกวิธีการก าหนดรหัสอุปกรณ์นิวแมติกส์แบบ
ตัวอักษรได้ 

3. บอกวิธีแสดงขั้นตอนโดยใช้ตวัอักษรได้ 
4. บอกวิธีแสดงขั้นตอนโดยใช้ตวัอักษรและ

สัญญาณการไหลเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้ 
5. อธิบายวิธีแสดงขั้นตอนโดยใช้ไดอะแกรมการ

เคลื่อนที่ได ้
6. บอกชนิดวงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบได้ 

7. อธิบายการท างานวงจรควบคุมการท างาน
กระบอกสูบด้วยฟังกช์ั่น "OR" โดยใช้วาลว์ 

ลมเดี่ยวได ้
8. อธิบายการท างานวงจรควบคุมการท างาน

กระบอกสูบด้วยฟังกช์ั่น "AND" โดยใช้วาล์ว 
ลมคู่ได ้
9. อธิบายการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบ

ค้างต าแหน่งได ้
10. อธิบายการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบ

แบบกึ่งอัตโนมตัิได ้

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบหลัง
เรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 5 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 5 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 80 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

1.เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวาล์วใน 
ระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 

2. ติดตั้ง อุปกรณ์ วาล์วบนแผงฝึกได้ 
ถูกต้อง 

3. ต่อวงจรควบคุมนิวแมติกส์แบบควบคุม 
ทางตรงได้ถูกต้อง 

ใบปฏิบัติงานที่ 5 แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ตามใบ
ปฏิบัติงานที่ 
5 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
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4. ปฏิบัติทดลอง วงจรควบคุมนิวแมติกส์ 
แบบควบคุมทางตรงได้ถูกต้อง 

5. ต่อวงจรควบคุมนิวแมติกส์แบบควบคุม 
ทางอ้อมได้ถูกต้อง 

6. ปฏิบัติทดลอง วงจรควบคุมนิวแมติกส์ 
แบบควบคุมทางอ้อมได้ถูกต้อง 

7. บันทึกผลการปฏิบัติงานการทดลอง 
 วงจรนิวแมติกส์พื้นฐานได้ถูกต้อง 

8.สรุปผลการปฏิบัติงานการทดลอง วงจร 
นิวแมติกส์พื้นฐานได้ถูกต้อง 

9. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ วาล์ว 
ในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 

10. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบได้ 
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
       แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 5 เป็นหน่วยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การออกแบบวงจรนิวแม
ติกส์พ้ืนฐาน โดยนักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหน่วยที่ 4 มาก่อน และเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน   โดย
ภาพรวม การจัดการเรียนรู้หน่วยนี้  นักศึกษามีผลการเรียนที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยส่วนมากผ่าน
เกณฑ์การประเมินผล  
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 9.2 ปัญหาที่พบ 
       นักศึกษายังขาดความมั่นในในการออกแบบวงจร โดยเฉพาะเรื่องวิธีแสดงขั้นตอนการ
ท างานของวงจรนิวแมติกส์  ส่วนภาคปฏิบัตินักศึกษาบางคนไม่กล้าปฏิบัติงานเพราะว่ากลัวอันตราย 
 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
นักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครูต้องสรุปและอธิบายเพ่ิมเติมในท้ายชั่วโมง ครูต้องให้ความ
ช่วยเหลือและกระตุ้นให้มีความกล้าในการปฏิบัติงาน จึงท าให้นักศึกษาปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาที่
ก าหนดและมีความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมข้ึน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 6 
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ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชือ่หนว่ย  วงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติ สอนครั้งที่ 6/18 

ชือ่เรือ่ง  วงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติ จ านวน  4  คาบ 
 

1.สาระส าคญั 

เนื้อหาหน่วยนี้จะกล่าวถึงวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการ
น าเอาวาล์วลูกกลิ้งประเภทต่าง ๆวาล์วชนิดแม่เหล็ก และวาล์วหน่วงเวลาเข้ามาประยุกต์ใช้งาน ซึ่ง
จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนสัญลักษณ์ของวาล์วชนิดต่างๆ หลักการท างานของวาล์ว
ลูกกลิ้งทั้งแบบทางเดียวและแบบสองทาง ตลอดจนการท างานของวาล์วชนิดต่าง ๆทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้ใน
การควบคุมการท างานของวงจรนิวแมติกส์ชนิดท างานแบบอัตโนมัติได้โดยใช้วาล์วลูกกลิ้ง วาล์วชนิด
แม่เหล็ก  และวาล์วหน่วงเวลาได้ตามความต้องการ 

2. สมรรถนะประจ าหนว่ย 
ออกแบบวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติตามเงื่อนไข 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

       3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติ     ที่
ใช้งานในระบบนิวแมติกส์ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานทดลองการการคุมคุมควบคุมกระบอกสูบแบบ
อัตโนมัติ 
 3. เพ่ือให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
 
 
 
 
        3.2 จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรมดา้นความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. บอกชื่อสัญลักษณ์วาล์วลูกกลิ้งได้ 
2. อธิบายหลักการท างานของวาล์วลูกกลิ้งทางเดียวได้ 
3. อธิบายหลักการท างานของวาล์วลูกกลิ้งสองทางได้ 
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4. บอกชื่อสัญลักษณ์วาล์วแม่เหล็กได้ 
5. จ าแนกวงจรการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติได้ 
6. อธิบายการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ โดยใช้วาล์วลูกกลิ้งได้ 
7. อธิบายการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ โดยใช้วาล์วแม่เหล็กได้ 
8. อธิบายการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ โดยใช้วาล์วหน่วงเวลาได้ 
 

       3.3 จดุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรมด้านทักษะ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์  ในการทดลองนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
2. เลือกใช้วาล์ว ในวงจรการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติได้ถูกต้อง 
3. ประกอบ ติดตั้งวาล์วเข้ากับแผงฝึกชุดทดลองได้ถูกต้อง 
4. ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติด้วยวาล์วลูกกลิ้งได้ถูกต้อง 
5. ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติด้วยวาล์วแม่เหล็กได้ถูกต้อง 
6. ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติด้วยวาล์วหน่วงเวลาได้ถูกต้อง 
7. อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติได้ถูกต้อง 
8. ให้ความร่วมมือในการท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการทดลองนิวแมติกส์ได้ 

ถูกต้อง 
9. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดลองได้ถูกต้อง 

 
        3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
       6.วงจรควบคุมกระบอกสูบอัตโนมัติ     
 6.1 วาล์วลูกกลิ้ง    
 6.1.1 วาล์วลูกกลิ้งทางเดียว  
 6.1.2 วาล์วลูกกลิ้งสองทาง  

6.2 วาล์วแม่เหล็ก  
 6.3 การควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ  
 6.3.1 การควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ โดยใช้วาล์วลูกกลิ้ง 
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 6.3.2 การควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ โดยใช้วาล์วแม่เหล็ก 
 6.3.3 การควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ โดยใช้วาล์วหน่วงเวลา 
 
5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..6...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 

ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 
1.ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 

หน่วยการเรียนที่ 6 การฝึกปฏิบัติ ข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย (ประมาณ 5 นาที) 
2.ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 6  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ

วงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติ(ประมาณ 10 นาที) 
3.ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 6วงจรควบคุมกระบอกสูบแบบ

อัตโนมัติ(ประมาณ 5 นาที) 
ขั้นตอนที ่2 ขัน้ด าเนนิการสอน (ประมาณ 75 นาที) 
1.ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  6 
ขั้นตอนที ่3 ขัน้ท าแบบฝกึหัด  (ประมาณ 15 นาที) 
1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 6 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้  เรื่องวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติ 
2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 6 (ประมาณ 5 นาที) 
 
ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 
ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 6วงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติโดย

ให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 
 
        5.2 กจิกรรมการเรยีนการสอน (ภาคปฏบิตั ิ120 นาท)ี 

ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที ่ 1 ขั้นการปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 
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1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน  โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลาง
และอ่อนคละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน กลุ่มละ 1 ชุด 

2.  นักศึกษาปฏิบัติตามการทดลองใบปฏิบัติงานที่  6เรื่อง การควบคุมกระบอกสูบแบบ
อัตโนมัติ 

ขั้นตอนที ่2  ขั้นสรปุผลการปฏบิตัิงาน(10 นาที) 
1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติ 

ลงในแบบค าถามท้ายการปฏิบัติงาน 
2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา จากการทดลอง ใบปฏิบัติงานที่ 6  เรื่องการควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติ         
  
 

ขั้นตอนที ่3  ขั้นประเมนิผลความกา้วหน้า(15 นาท)ี 
นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ 
ขั้นตอนที ่ 4  ขั้นเฉลย (15 นาท)ี 
นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 

 
6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
     - สือ่หลัก 

6.1 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ณรงค์   ตันชีวะวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สมาคม
ส่งเสริม 
เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุุน). 2546. 

6.2 คัมภีร์ ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System).เดชฤทธิ์   มณีธรรม. กรุงเทพมหานคร. 
ส านักพิมพ์  เคทีพี.  2548. 

6.3 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์.วันชัย   จันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2542. 

6.4 Pneumatics .Workbook Basic Level. ที่มา :  www.festo-didactic.com/int-en/  
ค้นคว้าเมื่อ  20 สิงหาคม 2554 

 
      - สือ่ประกอบการสอน 
 6.5 สือ่ของจรงิ ชดุฝึกนวิแมตกิส์ 
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 6.6 เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่6วงจรควบคมุกระบอกสบูอตัโนมตัิ 
 6.7ใบปฏบิัตงิานที ่6  เรื่อง การควบคุมกระบอกสูบแบบอตัโนมตั ิ        
 6.8 สือ่ประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่6วงจรควบคุมกระบอกสูบอัตโนมตัิ 
 
7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
     1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 6 เรื่อง วงจรควบคุมกระบอกสูบอัตโนมัติ 

 2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 6 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบปฏิบัติงานที่ 6 
 
 
 
 
8. การวดัผลและประเมนิผล 

สมรรถนะประจ าหน่วย  ออกแบบวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติตามเงื่อนไข 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. บอกชื่อสัญลักษณ์วาล์วลูกกลิ้งได้ 
2. อธิบายหลักการท างานของวาล์วลูกกลิ้งทาง

เดียวได้ 
3. อธิบายหลักการท างานของวาล์วลูกกลิ้งสอง

ทางได้ 
4. บอกชื่อสัญลักษณ์วาล์วแม่เหล็กได้ 
5. จ าแนกวงจรการควบคุมการท างานแบบ

อัตโนมัติได้ 
6. อธิบายการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ 

โดยใช้วาล์วลูกกลิ้งได้ 
7. อธิบายการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ 

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบหลัง
เรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 6 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 6 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
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โดยใช้วาล์วแม่เหล็กได้ 
8. อธิบายการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ 

โดยใช้วาล์วหน่วงเวลาได้ 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์  ในการทดลอง 

นิวแมติกส์ได้ถูกต้อง  
2. เลือกใช้วาล์ว ในวงจรการควบคุมการท างาน

แบบอัตโนมัติได้ถูกต้อง   
3. ประกอบ ติดตั้งวาล์วเข้ากับแผงฝึกชุดทดลอง

ได้ถูกต้อง    
4. ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติ

ด้วยวาล์วลูกกลิ้งได้ถูกต้อง 
5. ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติ

ด้วยวาล์วแม่เหล็กได้ถูกต้อง 
6. ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติ

ด้วยวาล์วหน่วงเวลาได้ถูกต้อง 
7. อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอก

สูบแบบอัตโนมัติได้ถูกต้อง   
8. ให้ความร่วมมือในการท าความสะอาด

เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการทดลองนิวแมติกส์ได้ 
ถูกต้อง 

9. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดลองได้ถูกต้อง 
 

 
 
ใบปฏิบัติงานที่ 6 

 
 
แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ตามใบ
ปฏิบัติงาน 
ที่ 6 

 
 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 6 เรื่อง วงจรควบคุมกระบอกสูบอัตโนมัติภาคทฤษฏี 
นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี  นักศึกษาร้อยละ 80  สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการเรียนที่ก าหนดไว้ 
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 9.2 ปัญหาที่พบ 
 การฝึกปฏิบัติตามใบปฏิบัติงานที่ 6เนื่องจากต้องใช้วาล์วลูกกลิ้งชนิดทางเดียว และสองทาง
หลายตัว และมีบางตัวอยู่ในสภาพช ารุด จึงท าให้การท างานไม่แม่นย าตามเงื่อนใข 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
ครูให้นักศึกษา ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์การทดลองอย่าเคร่งครัด และให้มีการปรับแต่งวาล์ว ก่อน
น าไปใช้ต่อในวงจร   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 7 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหนว่ย  การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับ
แบบต่อเนื่อง 

สอนครั้งที่ 7/18 

ชื่อเรื่อง  การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่อง จ านวน  4  คาบ 
 

1.สาระส าคญั 

การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่อง  ถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลัก และวิธีการข้ันตอนการออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับ
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แบบต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การเลือกขนาด และชนิดของกระบอกสูบ เพื่อน ามาใช้ในงานควบคุม รวมไป
ถึงการเลือกใช้วาล์วหลัก ในวงจรต่าง ๆ  การเลือกชนิดของวาล์วส่งสัญญาณควบคุม ตลอดจนการใช้
วาล์วควบคุมความเร็วในการควบคุมกระบอกสูบแบบต่าง ๆ  การเขียนแสดงขั้นตอนการท างาน และ
การควบคุมการท างานของวงจรนิวแมติกส์แบบควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่อง  ตลอดจนการใช้วาล์ว
ควบคุมกรณีสัญญาณลมเกิดขึ้นไม่พร้อมกันในวงจรนิวแมติกส์   รวมไปถึงการใช้พร๊อกซิมิตี้สวิตช์ชนิด
ลม   อุปกรณ์นับจ านวนชนิดลม  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในวงจรนิวแมติกส์ 

2. สมรรถนะประจ าหนว่ย 
ออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่อง 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

         3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุม
ตามล าดับแบบต่อเนื่องที่ใช้งานในระบบนิวแมติกส์ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานทดลองวงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับ
แบบต่อเนื่อง 
 3. เพื่อให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
 
       3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1.บอกขั้นตอนการออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่องได้ 
2. อธิบายการเลือกชนิดของกระบอกสูบได้ 
3.อธิบายการเลือกขนาดของลูกสูบได้ 
4. เลือกใช้วาล์วหลักได้ 
5.เลือกชนิดของวาล์วส่งสัญญาณควบคุมได้ 
6. เลือกใช้วาล์วควบคุมความเร็วได้ 
7. อธิบายการเขียนวงจรควบคุมการท างานได้ 
8. ออกแบบวงจรวงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่องได้  
9.อธิบายการควบคุมกรณีสัญญาณลมเกิดข้ึนพร้อมกันได้ 
10.อธิบายการท างานของพร๊อกซิมิตี้สวิตช์ชนิดลมได้ 
 

        3.3 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะ 
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 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เขียนสัญญาณการไหล (Sequence with Signal Flow) ได้ถูกต้อง 
2. เขียนการล าดับการท างาน (Motion Step Diagram) ได้ถูกต้อง 
3. ประกอบ ติดตั้งวาล์วเข้ากับแผงฝึกชุดทดลองได้ถูกต้อง 
4. ต่อวงจรการควบคุมระบบการขนส่งชิ้นงานได้ถูกต้อง 
5. ต่อวงจรการควบคุมงานประทับตราชิ้นงานได้ถูกต้อง 
6. ให้ความร่วมมือในการท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทดลองนิวแมติกส์ 

ได้ถูกต้อง 
7. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดลองได้ถูกต้อง 

 
        3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
4. สาระการเรยีนรู ้

7.การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่อง     
     7.1 ขั้นตอนการออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่อง  

 7.1.1 การเลือกชนิดของกระบอกสูบ 
 7.1.2 การเลือกขนาดของลูกสูบ 
 7.1.3 การเลือกใช้วาล์วหลัก 
 7.1.4 การเลือกชนิดของวาล์วส่งสัญญาณควบคุม 
 7.1.5 การเลือกใช้วาล์วควบคุมความเร็ว 
 7.1.6 การเขียนวิธีแสดงขั้นตอนการท างาน 
 7.1.7 การเขียนวงจรควบคุมการท างาน 
 7.1.8 การตรวจสอบการท างานของวงจร 
 7.1.9 ตัวอย่างการออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่อง 

               7.2วงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่อง  
 7.2.1 การควบคุมกรณีสัญญาณลมเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน 
 7.2.2 การควบคุมกรณีสัญญาณลมเกิดขึ้นพร้อมกัน 
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 7.2.3พร๊อกซิมิตี้สวิทช์ชนิดลม 
 7.2.4 อุปกรณ์นับจ านวนชนิดลม 

 
5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..7...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 

ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 
1. ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 

หน่วยการเรียนที่ 7 การฝึกปฏิบัติ  ข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย (ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 7  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ

การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่อง (ประมาณ 10 นาที) 
3. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 7การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุม

ตามล าดับแบบต่อเนื่อง  (ประมาณ 5 นาที) 
ขั้นตอนที ่2 ขัน้ด าเนนิการสอน (ประมาณ 75 นาที) 
1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  7 
ขั้นตอนที ่3 ขัน้ท าแบบฝกึหัด  (ประมาณ 15 นาที) 
1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 7 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้  เรื่อง การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่อง 
2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 7 (ประมาณ 5 นาที) 
ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 
ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 7การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุม

ตามล าดับแบบต่อเนื่องโดยให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 
 
      5.2กจิกรรมการเรยีนการสอน (ภาคปฏบิตั ิ120 นาที) 

ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1  ขั้นการปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 
1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลางและ

อ่อนคละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน กลุ่มละ 1 ชุด 
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2.  นักศึกษาปฏิบัติตามการทดลองใบปฏิบัติงานที่ 7 เรื่อง การออกแบบวงจรนิวแมติกส์
ควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที ่2  ขั้นสรปุผลการปฏบิตัิงาน(10 นาที) 
1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุม

ตามล าดับแบบต่อเนื่อง ลงในแบบค าถามท้ายการทดลอง 
2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการทดลอง ใบปฏิบัติงานที่ 7  เรื่องการออกแบบวงจรนิวแมติกส์
ควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที ่3  ขั้นประเมนิผลความกา้วหน้า(15 นาท)ี 
นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ 
ขั้นตอนที ่ 4  ขั้นเฉลย (15 นาท)ี 
นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 

 
6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
     - สือ่หลัก  

6.1 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ฐิฑารีย์   ถมยา. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริม 
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน). 2545. 

6.2 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ณรงค์   ตันชีวะวงศ์. กรุงเทพมหานคร : สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน). 2546. 

6.3 คัมภีร์ ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System). เดชฤทธิ์   มณีธรรม. 
กรุงเทพมหานคร.  
ส านักพิมพ์  เคทีพี.  2548. 

6.4 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์.วันชัย   จันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2542. 

 
        - สื่อประกอบการสอน 
 6.5 สือ่ของจรงิ ชดุฝึกนวิแมตกิส์ 
 6.6 เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่7การออกแบบวงจรนวิแมติกสค์วบคมุ
ตามล าดับแบบตอ่เนื่อง   
 6.7ใบปฏบิัตงิานที่ 7  เรื่อง การทดลองวงจรนวิแมติกส์ควบคมุตามล าดบัแบบต่อเนื่อง   
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 6.8  สือ่ประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่7การออกแบบวงจรนวิแมติกสค์วบคุม
ตามล าดับแบบตอ่เนื่อง   
 
 
 
7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
     1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 7 เรื่อง การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุม
ตามล าดับแบบต่อเนื่อง   

 2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 7 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบปฏิบัติงานที่ 7 
 
8. การวดัผลและประเมนิผล 

สมรรถนะประจ าหน่วย  ออกแบบวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบอัตโนมัติตามเงื่อนไข 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. บอกขั้นตอนการออกแบบวงจรนิวแมติกส์

ควบคุมตามล าดับแบบต่อเนื่องได้ 
2. อธิบายการเลือกชนิดของกระบอกสูบได้ 
3. อธิบายการเลือกขนาดของลูกสูบได้ 
4. เลือกใช้วาล์วหลักได้ 
5. เลือกชนิดของวาล์วส่งสัญญาณควบคุมได้ 
6. เลือกใช้วาล์วควบคุมความเร็วได้ 
7. อธิบายการเขียนวงจรควบคุมการท างานได้ 
8. ออกแบบวงจรวงจรนิวแมติกส์ควบคุม

ตามล าดับแบบต่อเนื่องได้  
9. อธิบายการควบคุมกรณีสัญญาณลมเกิดข้ึน

พร้อมกันได้ 

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบหลัง
เรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 7 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 7 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
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10. อธิบายการท างานของพร๊อกซิมิตี้สวิตช์ชนิด
ลมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เขียนสัญญาณการไหล (Sequence with 

Signal Flow) ได้ถูกต้อง 
2. เขียนการล าดับการท างาน (Motion Step 

Diagram) ได้ถูกต้อง   
3. ประกอบ ติดตั้งวาล์วเข้ากับแผงฝึกชุดทดลอง

ได้ถูกต้อง    
4. ต่อวงจรการควบคุมระบบการขนส่งชิ้นงานได้

ถูกต้อง 
5. ต่อวงจรการควบคุมงานประทับตราชิ้นงานได้

ถูกต้อง 
6. ให้ความร่วมมือในการท าความสะอาด

เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทดลองนิวแมติกส์ 
ได้ถูกต้อง 
7. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดลองได้ถูกต้อง 

 

 
 
ใบปฏิบัติงานที่ 7 

 
 
แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ตามใบ
ปฏิบัติงาน 
ที่ 7 

 
 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

 
9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
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 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 7 เรื่อง การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมตามล าดับ
แบบต่อเนื่อง ภาคทฤษฏี นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยัง
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนวงจรควบคุมกรณีสัญญาณลมเกิดขึ้นพร้อมกัน ต้องมีการปรับแก้เรื่อง
ระยะเวลาการสอน  และในภาพรวมแล้วการเรียน การสอนหน่วยนี้  นักศึกษาร้อยละ 80  สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนที่ก าหนดไว้ 

ผลการใช้แผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
 

 9.2 ปัญหาที่พบ 
 นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบ เข้าเรียนสาย จึงเรียนไม่ทัน ไม่เข้าใจเนื้อหา 
 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
ครูอธิบายเพิ่มเติม และให้นักศึกษา น าไปเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการสอนหน่วยนี้ ไปศึกษา
เพ่ิมเติม 

 

แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 8 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหนว่ย  การควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่มสัญญาณลม สอนครั้งที่ 8/18 

ชื่อเรื่อง  การควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่มสัญญาณลม จ านวน  4  คาบ 
 

1.สาระส าคญั 

หน่วยนี้จะศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่มสัญญาณลม เพ่ือ
น าไปใช้ในการการปัญหาเรื่องสัญญาณลมซ้อนในวงจรนิวแมติกส์ และจะเน้นเกี่ยวกับ หลักการ
ควบคุมแบบแบ่งกลุ่มสัญญาณลม  โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาลมซ้อนโดยใช้วาล์วลูกกลิ้งทางเดียว  และ
วิธีการแก้ปัญหาลมซ้อนโดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มลมแบบแคสเคด  เพ่ือน าไปสู่การเขียนวงจรแยก
สัญญาณควบคุมแบบแคสเคด  วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบแคสเคด  วงจรแยกสัญญาณควบคุม
แบบซิฟรีจีสเตอร์   หลักการของการควบคุมแบบซิฟรีจีสเตอร์  ซิฟรีจีสเตอร์แบบ 3 กลุ่มลม  และซิ
ฟรีจีสเตอร์แบบ4 กลุ่มลม ตลอดจนการใช้ซิฟรีจีสเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  และสเตปเปอร์โมดูล
แบบต่าง ๆ 

2. สมรรถนะประจ าหนว่ย 
ปฏิบัติการการออกแบบ และต่อวงจรควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่มสัญญาณลม 
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3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

         3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบวงจรการควบคุมนิวแมติกส์
แบบแบ่งกลุ่มสัญญาณลม ที่ใช้งานในระบบนิวแมติกส์ 
 2.  เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานทดลองวงจรการควบคุมนิวแมติกส์แบบ
แบ่งกลุ่มสัญญาณลม  

3. เพื่อให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
 

        3.2 จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรมดา้นความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1.บอกหลักการการควบคุมแบบแบ่งกลุ่มสัญญาณลมได้ 
2.เลือกวิธีการแก้ปัญหาลมซ้อนโดยใช้วาล์วลูกกลิ้งทางเดียวได้  
3.เลือกวิธีการแก้ปัญหาลมซ้อนโดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มลมแบบแคสเคดได้  
4.เขียนวงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบแคสเคดได้  
5.อธิบายวงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบแคสเคดได้  
6.เลือกใช้วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบซิฟรีจีสเตอร์ ได้  
7.อธิบายหลักการของการควบคุมแบบซิฟรีจีสเตอร์ได้  
8.เขียน ซิฟรีจีสเตอร์แบบต่างๆ ได้  
9.เลือกใช้ซิฟรีจีสเตอร์ในงานอุตสาหกรรมได้  
10. บอกคุณสมบัติสเตปเปอร์โมดูลแบบต่าง ๆ ได้ 
 

       3.3 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. ออกแบบวงจร ต่อวงจรและท าการทดลอง วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบคาสเคดได้
ถูกต้อง 

2. ออกแบบวงจร ต่อวงจรและท าการทดลองวงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบซิฟรีจีสเตอร์ได้
ถูกต้อง 

3. ออกแบบวงจรการท างานตามท่ีก าหนดโดยเลือกวิธีการแยกสัญญาณลมซ้อนได้ถูกต้อง 
4. ประกอบ ติดตั้งวาล์วเข้ากับแผงฝึกชุดทดลองได้ถูกต้อง 
5.อธิบายการท างาน จากผลการทดลองได้ถูกต้อง 
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6. ให้ความร่วมมือในการท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทดลองนิวแมติกส์ได้
ถูกต้อง 

7.  เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดลองได้ถูกต้อง 
        3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
    8. การควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่มสัญญาณลม  
 8.1การแก้ปัญหาลมซ้อนโดยใช้วาล์วลูกกลิ้งทางเดียว    
           8.2 การแก้ปัญหาลมซ้อนโดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มลมแบบแคสเคด 
       8.2.1วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบแคสเคด 
       8.2.2 การออกแบบวงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบแคสเคด 
           8.3 วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบซิฟรีจีสเตอร์     
       8.3.1 หลักการของการควบคุมแบบซิฟรีจีสเตอร์   
  8.3.1.1 ซิฟรีจีสเตอร์แบบ 3 กลุ่มลม 
  8.3.1.2 ซิฟรีจีสเตอร์แบบ 4 กลุ่มลม  
      8.3.2 ซิฟรีจีสเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 

8.3.2.1 สเตปเปอร์โมดูลแบบ A 
8.3.2.2 สเตปเปอร์โมดูลแบบ B     
8.3.2.3 สเตปเปอร์โมดูลแบบ C  

      8.3.3 หลักการออกแบบวงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบสเตปเปอร์โมดูล 
5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..8...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 

ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 
1. ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 

หน่วยการเรยีนที่  8  การฝึกปฏิบัติ  ข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย(ประมาณ 5 นาที) 

2. ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 8  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ

การควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่มสัญญาณลม (ประมาณ 10 นาที) 
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3.ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 8 การควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่ม

สัญญาณลม (ประมาณ 5 นาที) 

ขั้นตอนที ่2 ขัน้ด าเนนิการสอน (ประมาณ 75 นาที) 

1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 

2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  8 

ขั้นตอนที ่3 ขัน้ท าแบบฝกึหัด  (ประมาณ 15 นาที) 

1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 8 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้  เรื่อง การควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่มสัญญาณลม 

2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 8 (ประมาณ 5 นาที) 

ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 

ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 8 การควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่ม

สัญญาณลมโดยให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 
 

         5.2 กิจกรรมการเรยีนการสอน (ภาคปฏบิตั ิ120 นาท)ี 

ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1  ขั้นการปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 

1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน  โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลาง

และอ่อนคละกัน และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน กลุ่มละ 1 ชุด 

2.  นักศึกษาปฏิบัติตามการทดลองใบปฏิบัติงานที่ 8  เรื่อง  การควบคุมนิวแมติกส์แบบ

แบ่งกลุ่มสัญญาณลม 

ขั้นตอนที ่2  ขั้นสรปุผลการปฏบิตัิงาน(10 นาที) 

1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่ม

สัญญาณลม ลงในแบบค าถามท้ายการทดลอง 
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2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา จากการทดลอง ใบปฏิบัติงานที่ 8  เรื่องการควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่มสัญญาณ

ลม 

ขั้นตอนที ่3  ขั้นประเมนิผลความกา้วหน้า(15 นาท)ี 

นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ 

ขั้นตอนที ่ 4  ขั้นเฉลย (15 นาท)ี 

นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 
 

6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
       - สื่อหลัก 

6.1 คัมภีร์ ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System). เดชฤทธิ์มณีธรรม. กรุงเทพมหานคร.  
ส านักพิมพ์  เคทีพี.  2548. 

6.2 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ทักษิณโสภาปิยะ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
วังอักษร.2552. 

6.3 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์.วันชัยจันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2542. 

6.4  Pneumatics .Workbook Basic Level. ที่มา :  www.festo-didactic.com/int-en/  
ค้นคว้าเมื่อ  20 สิงหาคม 2554 
 

       - สื่อประกอบการสอน 
 6.5  สือ่ของจรงิ ชดุฝึกนวิแมติกส์ 
 6.6 เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่8การควบคุมนวิแมติกสแ์บบแบง่กลุม่
สญัญาณลม   
 6.7 สือ่ประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่8 การควบคุมนวิแมตกิส์แบบแบง่กลุม่
สญัญาณลม   
 
7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
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  1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8เรื่อง การควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่มสัญญาณ
ลม   
2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 8 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบปฏิบัติงานที่ 8 
8. การวดัผลและประเมนิผล 
สมรรถนะประจ าหน่วย  ปฏิบัติการการออกแบบ และต่อวงจรควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่ม
สัญญาณลม 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. บอกหลักการการควบคุมแบบแบ่งกลุ่ม

สัญญาณลมได้ 
2.  เลือกวิธีการแก้ปัญหาลมซ้อนโดยใช้วาล์ว

ลูกกลิ้งทางเดียวได้  
3.  เลือกวิธีการแก้ปัญหาลมซ้อนโดยใช้วิธีการ

แบ่งกลุ่มลมแบบแคสเคดได้  
4.  เขียนวงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบ 
แคสเคดได้  
5.  อธิบายวงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบ 
แคสเคดได้  
6.  เลือกใช้วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบ 
ซิฟรีจีสเตอร์ ได้  
7.  อธิบายหลักการของการควบคุมแบบ 
ซิฟรีจีสเตอร์ได้  
8.  เขียน ซิฟรีจีสเตอร์แบบต่าง ๆ ได้  
9.  เลือกใช้ซิฟรีจีสเตอร์ในงานอุตสาหกรรมได้  
10.  บอกคุณสมบัติสเตปเปอร์โมดูลแบบต่าง ๆ 

ได้ 

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 8 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วย
ที่ 8 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั เครื่องมือ เกณฑ ์
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ที่ใช ้
เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1.  ออกแบบวงจร ต่อวงจรและท าการทดลอง 
วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบคาสเคดได้ถูกต้อง 

2.  ออกแบบวงจร ต่อวงจรและท าการทดลอง
วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบซิฟรีจีสเตอร์ได้
ถูกต้อง 

3.  ออกแบบวงจรการท างานตามท่ีก าหนดโดย
เลือกวิธีการแยกสัญญาณลมซ้อนได้ถูกต้อง 

4.  ประกอบ ติดตั้งวาล์วเข้ากับแผงฝึกชุด
ทดลองได้ถูกต้อง 

5.  อธิบายการท างาน จากผลการทดลองได้
ถูกต้อง 

6.  ให้ความร่วมมือในการท าความสะอาด
เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการทดลองนิวแมติกส์ได้
ถูกต้อง 

7.  เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดลองได้ถูกต้อง 

 
 
 

ใบปฏิบัติงานที่ 
8 

 
 
 
แบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติตามใบ
ปฏิบัติงาน 
ที่ 8 

 
 
 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 8 เรื่อง การควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่มสัญญาณลม  ภาค
ทฤษฏี นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
การควบคุมนิวแมติกส์แบบแบ่งกลุ่มสัญญาณลม   ต้องมีการปรับแก้เรื่องระยะเวลาการสอน  และใน
ภาพรวมแล้วการเรียน การสอนหน่วยนี้  นักศึกษาร้อยละ 80  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการ
เรียนที่ก าหนดไว้ 

ผลการใช้แผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
 

 
 9.2 ปัญหาที่พบ 
 นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบ เข้าเรียนสาย จึงเรียนไม่ทัน ไม่เข้าใจเนื้อหา 
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 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
ครูอธิบายเพิ่มเติม และให้นักศึกษา น าไปเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการสอนหน่วยนี้ ไปศึกษา
เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 9 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหนว่ย  การควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา สอนครั้งที่ 9/18 

ชื่อเรื่อง  การควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา จ านวน  4  คาบ 
 

1.สาระส าคญั 

เนื้อหาหน่วยนี้จะกล่าวถึง การควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ องค์ประกอบ
ของวงจรนิวแมติกส์ไฟฟูา ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  เช่น แหล่งจ่ายไฟฟูา  อุปกรณ์น าสัญญาณ 
สวิตช์ปุุมกด  สวิตช์โยก ลิมิตสวิตช์  รี้ดสวิตช์   อุปกรณ์ตรวจจับชิ้นงาน ซึ่งจะต้องท าความเข้าใจ
หลักการท างาน  การน าอุปกรณ์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้งาน ในวงจรนิวแมติกส์ไฟฟูา และจะต้อง
น าไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟูา  ทั้งการน าไปใช้งานร่วมกับ  สวิตช์ความดัน  
และอุปกรณ์เอาต์พุตในวงจรนิวแมติกส์ไฟฟูา ไปใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟูาดังกล่าว 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

ควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

         3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบการควบคุมนิวแมติกส์ด้วย
ไฟฟูาที่ใช้งานในระบบนิวแมติกส์ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานทดลองงานควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา 
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3. เพื่อให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
 

 3.2จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมด้านความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. บอกองค์ประกอบของวงจรนิวแมติกส์ไฟฟูาได้ 
2. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ไฟฟูาชนิดต่าง ๆ  ในวงจรนิวแมติกส์ได้ 
3. บอกสัญลักษณ์ของอุปกรณ์น าสัญญาณในวงจรนิวแมติกส์ได้ 
4. บอกชนิดของอุปกรณ์ไฟฟูาชนิดต่าง ๆ  ในวงจรนิวแมติกส์ได้ 
5. อธิบายการน าอุปกรณ์ไฟฟูาชนิดต่าง ๆ ในระบบนิวแมติกส์ไปใช้งานได้ 
6. บอกชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับชิ้นงาน ในงานทางไฟฟูาได้ 
7. อธิบายการท างานของสวิตช์ความดันได้ 
8. บอกการท างานของ อุปกรณ์เอาต์พุตในวงจรนิวแมติกส์ไฟฟูาได้   
9. บอกส่วนประกอบของวงจรควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟูาเบื้องต้นได้ 
10. อธิบายวงจรควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟูาได้ 
 

       3.3 จดุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรมด้านทักษะ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์  ในการทดลองอุปกรณ์ไฟฟูาในงานนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
2. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟูาในงานนิวแมติกส์ เพ่ือใช้ทดลองได้ถูกต้อง 
3. ต่อวงจรทดลองการท างานควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูาได้ถูกต้อง 
4. ปฏิบัติ งานทดลองควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูาได้ถูกต้อง 
5. บันทึกผลทดลองการควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูาได้ถูกต้อง 
6. วิเคราะห์ผลการทดลองการควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูาแต่ละประเภทได้ถูกต้อง 
7. สรุปผลการทดลองการควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูาแต่ละประเภทได้ถูกต้อง 
8. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์  ในการทดลองการควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา 

ได้ถูกต้อง 
  
        3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
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 9. การควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา  
 9.1 องค์ประกอบของวงจรนิวแมติกส์ไฟฟูา  
 9.1.1 แหล่งจ่ายไฟฟูา (Power Supply) 
  9.1.2 อุปกรณ์น าสัญญาณเข้า (signal input) 
 9.1.2.1 สวิตช์ปุุมกด   
 9.1.2.2 สวิตช์โยก 

        9.1.2.3 ลิมิตสวิตช์ หรือสวิตช์ก าหนดต าแหน่ง 
        9.1.2.4 รี้ดสวิตช์  หรือแมกเนติกส์สวิตซ์  (Magnetic  Switch) 
        9.1.2.5 อุปกรณ์ตรวจจับชิ้นงาน (Proximity Sensor) 
 9.1.2.6 สวิตช์ความดัน Pressure Actuated Switch 

 9.1.3 อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการสัญญาณ (Signal process) 
 9.1.3.1 รีเลย์ (Relay) 
 9.1.3.2 รีเลย์ตั้งเวลา (Time Relay) 
 9.1.3.3 ตัวนับ (Counter) 
 9.1.4 อุปกรณ์เอาต์พุตในวงจรนิวแมติกส์ไฟฟูา (signal Output) 
 9.1.4.1 โซเลนอยด์วาล์ว 3/2 ปกติปิด เลื่อนลิ้นไปด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟูา เลื่อนลิ้นกลับ
ด้วยสปริง 
 9.1.4.2 โซเลนอยด์วาล์ว  5/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟูาและ 
ลมช่วย เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง 
 9.1.4.3 โซเลนอยด์วาล์ว 5/2 เลื่อนลิ้นไป-กลับด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟูาและลมช่วย 
      9.2 วงจรควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟูา   
9.2.1 วงจรควบคุมนิวแมติกส์ไฟเบื้องต้น 
 9.2.2 วงจรนิวแมติกส์ไฟฟูาควบคุมการท างานแบบต่อเนื่อง 
 
 

5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..9...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 

ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 
1. ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 

หน่วยการเรยีนที่ 9 การฝึกปฏบิัติ  ข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย (ประมาณ  5 นาที) 
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2. ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 9  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ
การควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา  (ประมาณ 10 นาที) 

3. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 9 การควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา  
(ประมาณ 5 นาที) 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน (ประมาณ 75 นาที) 
1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  9 
ขั้นตอนที ่3 ขัน้ท าแบบฝกึหัด  (ประมาณ 15 นาที) 
1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 9 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้  เรื่อง การควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา 
2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 9 (ประมาณ 5 นาที) 
ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 
ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 9 การควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูาโดยให้

นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 
 

       5.2กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคปฏิบัติ 120 นาที) 
ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที ่1  ขั้นการปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 
1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5  คน  โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลาง

และอ่อนคละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน กลุ่มละ 1 ชุด 
2.  นักศึกษาปฏิบัติตามการทดลองตามใบปฏิบัติงานที่ 9  เรื่อง การควบคุมนิวแมติกส์ 

ด้วยไฟฟูา 
ขั้นตอนที ่2  ขั้นสรปุผลการปฏบิตัิงาน(10 นาที) 
1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูาลงใน

แบบค าถามท้ายการทดลอง 
2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษา จากการทดลอง ใบปฏิบัติงานที่ 9  เรื่องการควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา 
ขั้นตอนที่ 3  ขั้นประเมินผลความก้าวหน้า(15 นาที) 
นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ 
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ขั้นตอนที่  4  ขั้นเฉลย (15 นาที) 
นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 

 
6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
      - สือ่หลัก 

6.1 คัมภีร์ ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System). เดชฤทธิ์มณีธรรม. กรุงเทพมหานคร.  
ส านักพิมพ์  เคทีพี.  2548. 

6.2 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ทักษิณโสภาปิยะ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
วังอักษร.2552. 

6.3 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์.วันชัยจันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2542. 

6.4  Pneumatics .Workbook Basic Level. ที่มา :  www.festo-didactic.com/int-en/  
ค้นคว้าเมื่อ  20 สิงหาคม 2554 

 
 - สือ่ประกอบการสอน 
 6.5 สือ่ของจรงิ ชดุฝึกนวิแมตกิส์ 
 6.6เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่9การควบคมุนวิแมตกิสด์ว้ยไฟฟูา 
 6.7ใบปฏบิัตงิานที ่9  เรื่อง การควบคุมนวิแมติกสด์ว้ยไฟฟาู 
 6.8 สือ่ประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่การควบคมุนวิแมติกสด์ว้ยไฟฟาู 
7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
  1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 9เรื่อง การควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา 
2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 9 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบปฏิบัติงานที่ 9 
 

8. การวดัผลและประเมนิผล 
สมรรถนะประจ าหน่วย ควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ไม่ต่ ากว่า  
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1. บอกองค์ประกอบของวงจรนิวแมติกส์ไฟฟูาได้ 
2. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ไฟฟูาชนิดต่าง ๆ  
 ในวงจรนิวแมติกส์ได้ 
3. บอกสัญลักษณ์ของอุปกรณ์น าสัญญาณใน

วงจรนิวแมติกส์ได้ 
4. บอกชนิดของอุปกรณ์ไฟฟูาชนิดต่าง ๆ  
ในวงจรนิวแมติกส์ได้ 
5. อธิบายการน าอุปกรณ์ไฟฟูาชนิดต่าง ๆ 

 ในระบบนิวแมติกส์ไปใช้งานได้ 
6. บอกชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับชิ้นงาน  

ในงานทางไฟฟูาได้ 
7. อธิบายการท างานของสวิตช์ความดันได้ 
8. บอกการท างานของ อุปกรณ์เอาต์พุตในวงจร

นิวแมติกส์ไฟฟูาได้   
9. บอกส่วนประกอบของวงจรควบคุม 

นิวแมติกส์ไฟฟูาเบื้องต้นได้ 
10. อธิบายวงจรควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟูาได้ 

 

 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน  
 

หน่วยที่ 9 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 9 

ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์  ในการทดลอง

อุปกรณ์ไฟฟูาในงานนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
2. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟูาในงานนิวแมติกส์ 

เพ่ือใช้ทดลองได้ถูกต้อง  
3. ต่อวงจรทดลองการท างานควบคุม 

นิวแมติกส์ด้วยไฟฟูาได้ถูกต้อง  
4. ปฏิบัติ งานทดลองควบคุมนิวแมติกส์ 

ด้วยไฟฟูาได้ถูกต้อง 
5. บันทึกผลทดลองการควบคุมนิวแมติกส์ 

ด้วยไฟฟูาได้ถูกต้อง   

 
 

ใบปฏิบัติงานที่ 
9 

 
 
แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติตาม
ใบปฏิบัติงาน 
ที่ 9 

 
 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
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6. วิเคราะห์ผลการทดลองการควบคุมนิวแม
ติกส์ด้วยไฟฟูาแต่ละประเภทได้ถูกต้อง 

7. สรุปผลการทดลองการควบคุมนิวแมติกส์ด้วย
ไฟฟูาแต่ละประเภทได้ถูกต้อง 

8. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์  ในการ
ทดลองการควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูาได้ถูกต้อง 

 
 
 
9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 9 เรื่อง การควบคุมนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูาภาคทฤษฏี นักศึกษา
มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการการท างานของ
วาล์วทางไฟฟูาที่น ามาใช้ในนิวแมติกส์ และต้องมีการปรับแก้เรื่องระยะเวลาการสอน  และใน
ภาพรวมแล้วการเรียน การสอนหน่วยนี้  นักศึกษาร้อยละ 80  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการ
เรียนที่ก าหนดไว้ 

ผลการใช้แผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
 

 
 9.2 ปัญหาที่พบ 
 นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบ เรื่องการต่อวงจรนิวแมติกส์ทางไฟฟูา  
 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
ครูอธิบายเพิ่มเติม และให้นักศึกษา น าไปเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการสอนหน่วยนี้ ไปศึกษา
เพ่ิมเติม 
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แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 10 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหนว่ย  โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี). สอนครั้งที่ 10/18 

ชื่อเรื่อง  โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี). จ านวน  4  คาบ 
 

1.สาระส าคญั 

ในเนื้อหาหน่วยนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ที่
ใช้ในงานควบคุม  พิจารณาความแตกต่างระหว่างการใช้งานพีแอลซี  และระบบรีเลย์ ในการควบคุม 
เพ่ือจะได้เห็นข้อดีข้อเสียในการใช้งาน อีกทั้งจะได้ให้ความหมายของโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอลโทรล
เลอร์  โครงสร้าง ส่วนประกอบและภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม 
เมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ และจะลงลึกถึงการใช้โปรแกรมพีแอลซี SIEMENS  S7-1200  ซึ่งเริ่ม 
มีใช้กันกันแพร่หลายมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม  ฝึกปฏิบัติเริ่มใช้โปรแกรมพีแอลซี SIEMENS  S7-
1200  การก าหนดต าแหน่งอินพุต เอาต์พุต และหน่วยความจ า ตลอดจนการเขียนค าสั่งพ้ืนฐานของพี
แอลซี SIEMENS  S7-1200   และแปลงวงจรรีเลย์เป็นวงจรแลดเดอร์  เป็นต้น  
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

เริ่มใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

         3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ที่ใช้
งานในระบบนิวแมติกส์ 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
 

       3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
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1.บอกประวัติความเป็นมาของโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ได้  
2. บอกความแตกต่างระหว่างการใช้งานพีแอลซี และระบบรีเลย์ ในการควบคุมได้ 
3. อธิบายความหมายของโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ได้ 
4. อธิบายโครงสร้างของโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ได้ 
5. อธิบายภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ได้     
6. บอกส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) 
7. บอกภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมพีแอลซี SIEMENS  S7-1200 ได้ 
8. อธิบายการก าหนดต าแหน่งของอินพุต เอาต์พุต และหน่วยความจ าได้ 
9. เขียนค าสั่งพ้ืนฐานของพีแอลซี SIEMENS S7-1200 ได้ 
10. แปลงวงจรรีเลย์เป็นวงจรแลดเดอร์ได้ 
 

       3.3 จดุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรมด้านทักษะ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. เริ่มต้นใช้โปรแกรม STEP 7 Professional v.12  ได้ถูกต้อง 
2. ตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรม STEP 7 Professional v.12  ได้ถูกต้อง 
3. ทดลอง เขียนโปรแกรม ติดต่อกับเครื่อง PLC ได้ถูกต้อง 
4. เขียนโปรเจคงาน  (Creating a project)ได้ถูกต้อง 
5. ใส่ค าสั่งโปรแกรม และสร้างโปรแกรมการใช้งานตาม LAD  ที่ออกแบบได้ถูกต้อง 
6. เชื่อมโยงค าสั่งโปรแกรมI / O ของ CPU  ได้ถูกต้อง 
7. ก าหนดค่า CPU  และอับโหลดโปรแกรม ไปยัง CPU ได้ถูกต้อง 
8. ดาวน์โหลดโปรแกรมกับ CPU ได้ถูกต้อง 
9. ทดสอบการท างานของโปรแกรม ได้ถูกต้อง 
10. อธิบายการท างาน จากผลการทดลองได้ถูกต้อง 
11. ให้ความร่วมมือในการท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์  นิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
12. เกบ็เครื่องมือ อุปกรณ์ทดลองได้ถูกต้อง 

  
        3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
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10.โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์  
        10.1ประวัติความเป็นมาของโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์  
        10.2ความแตกต่างระหว่างการใช้งานพีแอลซี  และระบบรีเลย์ ในการควบคุม  
                  10.3  ความหมายของโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(พีแอลซี)  
        10.4  โครงสร้างของโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี)    
               10.4.1  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
     10.4.2  หน่วยความจ า 
     10.4.3   หน่วยอินพุต / เอาต์พุต 
       10.5  ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม  
              10.5.1   LD (Ladder diagram)   
   10.5.2   FBD (Function block diagram) 
   10.5.3   IL (Instruction list)    
   10.5.4   ST (Structure text)   
  10.5.5  SFC  (Sequential function chart) 
   10.6 ส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี)  
             10.6.1 ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมพีแอลซี SIEMENS  S7-1200 
   10.6.2 การก าหนดต าแหน่งของอินพุต เอาต์พุต และหน่วยความจ า 
  10.6.3  ค าสั่งพ้ืนฐานของพีแอลซีSIEMENS S7-1200 
   10.7 การแปลงวงจรรีเลย์เป็นวงจรแลดเดอร์ 
 

5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..10...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 

5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 

ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 
1. ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 

หน่วยการเรียนที่ 10  การฝึกปฏิบัติ  ข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย (ประมาณ 
5 นาที) 

2. ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 10  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ
โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์  (ประมาณ 10 นาที) 

3. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 10โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิก
คอนโทรลเลอร์  (ประมาณ 5 นาที) 
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ขั้นตอนที ่2 ขัน้ด าเนนิการสอน (ประมาณ 75 นาที) 
1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  10 
ขั้นตอนที ่3 ขัน้ท าแบบฝกึหัด  (ประมาณ 15 นาที) 
1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 10 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้  เรื่อง โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 10 (ประมาณ 5 นาที) 
ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 
ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่10โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์โดย

ให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 
 
 
 
       5.2. กจิกรรมการเรยีนการสอน (ภาคปฏบิตั ิ120 นาท)ี 

ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1  ขั้นการปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 
1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน  โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลาง

และอ่อนคละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน กลุ่มละ 1 ชุด 
2.  นักศึกษาปฏิบัติตามการทดลองใบปฏิบัติงาน10เรื่องเริ่มต้นใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิก

คอนโทรลเลอร์ 
ขั้นตอนที ่2  ขั้นสรปุผลการปฏบิตัิงาน(10 นาที) 
1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 

ลงในแบบค าถามท้ายการทดลอง 
2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา จากการทดลอง ใบปฏิบัติงานที่ 10เรื่อง  เริ่มต้นใช้โปรแกรมเมเบิ้ล 
ลอจิกคอนโทรลเลอร์ 

ขั้นตอนที3่  ขัน้ประเมนิผลความก้าวหนา้(15 นาท)ี 
นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร เพ่ือทดสอบ
ทักษะและความเข้าใจ 
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ขั้นตอนที ่ 4  ขั้นเฉลย (15 นาท)ี 
นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 

 
6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
         - สื่อหลัก 

6.1 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ฐิฑารีย์   ถมยา. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม 
เทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุุน). 2545. 

6.2 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ณรงค์   ตันชีวะวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุุน). 2546. 

6.3 คัมภีร์ ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System). เดชฤทธิ์   มณีธรรม.กรุงเทพมหานคร. 
ส านักพิมพ์  เคทีพี.  2548. 

6.4 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. ทักษิณ   โสภาปิยะ.กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วังอักษร.2552. 

6.5 Pneumatics .Workbook Basic Level. ที่มา :  www.festo-didactic.com/int-en/  
ค้นคว้าเมื่อ20 สิงหาคม 2554 

6.6 Peter Croser, Frank Ebel . Pneumatics  Basic Level . ที่มา :  www.festo-
didactic.com/int-en/ค้นคว้าเมื่อ  20 สิงหาคม 2554 
 
         - สื่อประกอบการสอน 
 6.7 สือ่ของจรงิ ชดุฝึกนวิแมตกิส ์และชดุฝกึโปรแกรมเมเบิล้ลอจกิคอนโทรลเลอร ์ 
(พีแอลซ)ี 
 6.8เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่10โปรแกรมเมเบิล้ลอจิกคอนโทรลเลอร ์ 
(พีแอลซ)ี 
 6.9ใบปฏบิัตงิานที ่10  เรือ่ง เริ่มตน้ใชโ้ปรแกรมเมเบิล้ลอจกิคอนโทรลเลอร ์(พีแอลซ)ี 
 6.10 สื่อประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่โปรแกรมเมเบิล้ลอจกิคอนโทรลเลอร ์
(พีแอลซ)ี 
 
7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
  1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 10เรื่อง โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์  
(พีแอลซี) 
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2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 10 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบปฏิบัติงานที่ 10 
 
8. การวดัผลและประเมนิผล 

สมรรถนะประจ าหน่วย เริ่มใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1.  บอกประวัติความเป็นมาของโปรแกรม 

เมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ได้  
2.  บอกความแตกต่างระหว่างการใช้งาน 

พีแอลซี และระบบรีเลย์ ในการควบคุมได้ 
3.  อธิบายความหมายของโปรแกรม 

เมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ได้ 
4.  อธิบายโครงสร้างของโปรแกรม 

เมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ได้ 
5.  อธิบายภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม 

เมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ได้     
6.  บอกส่วนประกอบของโปรแกรม 

เมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) 
7.  บอกภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม 

พีแอลซี SIEMENS  S7-1200 ได้ 
8.  อธิบายการก าหนดต าแหน่งของอินพุต 

เอาต์พุต และหน่วยความจ าได้ 
9.  เขียนค าสั่งพื้นฐานของพีแอลซี SIEMENS 

S7-1200 ได้ 
10.  แปลงวงจรรีเลย์เป็นวงจรแลดเดอร์ได้ 

 

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 10 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 10 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั เครื่องมือ เกณฑ ์
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ที่ใช ้
เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1.  เริ่มต้นใช้โปรแกรม STEP 7 Professional 
v.12  ได้ถูกต้อง 

2.  ตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรม STEP 7 
Professional v.12  ได้ถูกต้อง 

3.  ทดลอง เขียนโปรแกรม ติดต่อกับเครื่อง 
PLC ได้ถูกต้อง 

4.  เขียนโปรเจคงาน  (Creating a project)ได้
ถูกต้อง 

5.  ใส่ค าสั่งโปรแกรม และสร้างโปรแกรมการใช้
งานตาม  LAD  ที่ออกแบบได้ถูกต้อง 

6.  เชื่อมโยงค าสั่งโปรแกรม  I / O ของ CPU  
ได้ถูกต้อง 

7.  ก าหนดค่า CPU  และอับโหลดโปรแกรม ไป
ยัง CPU ได้ถูกต้อง 

8.  ดาวน์โหลดโปรแกรมกับ CPU ได้ถูกต้อง 
9.  ทดสอบการท างานของโปรแกรม ได้ถูกต้อง 
10.  อธิบายการท างาน จากผลการทดลองได้

ถูกต้อง 
11. ให้ความร่วมมือในการท าความสะอาด

เครื่องมือ อุปกรณ์  นิวแมติกส์ได้ถูกต้อง 
12. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดลองได้ถูกต้อง 

 
 

ใบปฏิบัติงานที่ 
10 

 
 
แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติตาม
ใบปฏิบัติงาน 
ที่ 10 

 
 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

 
 
9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 10 เรื่อง โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี)ภาค
ทฤษฏี นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
การการท างานของโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ และต้องมีการปรับแก้เรื่องระยะเวลาการ
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สอน  และในภาพรวมแล้วการเรียน การสอนหน่วยนี้  นักศึกษาร้อยละ 80  สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการเรียนที่ก าหนดไว้ 

ผลการใช้แผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
 
 9.2 ปัญหาที่พบ 
 นักศึกษาไม่เข้าใจการต่อวงจร โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
ครูอธิบายเพิ่มเติม และให้นักศึกษา น าไปเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการสอนหน่วยนี้ ไปศึกษา
เพ่ิมเติม 
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แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 11 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหนว่ย  การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วย

โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
สอนครั้งที่ 11/18 

ชื่อเรื่อง  การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ 

จ านวน  4  คาบ 

 

1.สาระส าคัญ 

หน่วยนี้จะได้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC ด้วย
วิธีการเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุมวงจรนิวแมติกส์ไฟฟูา วิธีการก าหนดรายละเอียดของอุปกรณ์
อินพุต/เอาต์พุตในโปรแกรมพีแอลซี  การก าหนดการเชื่อมต่อของซีพียู ของพีแอลซี ตลอดจนการ
ออกแบบและเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ไดอะแกรมโดยใช้ค าสั่งพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น กลุ่มค าสั่ง Bit 
Logic กลุ่มค าสั่ง Timer และกลุ่มค าสั่ง Counter เป็นต้น และขั้นตอนดาวน์โหลด (Download) 
โปรแกรมเข้าเครื่องพีแอลซี  เพื่อท าการทดสอบการท างานของวงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC 

 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

ออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC 
 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

         3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วย 
PLC ที่ใช้งานในระบบนิวแมติกส์ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานทดลองออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วย 
PLC 

3. เพ่ือให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
        3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ 

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ออกแบบและเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุมวงจรนิวแมติกส์ไฟฟูาได้ 
2. ก าหนดรายละเอียดของอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตได้ 
3. ก าหนดการเชื่อมต่อของซีพียู ของพีแอลซีได้ 
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4. ออกแบบและเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ไดอะแกรมได้  
5. เชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตเข้าเครื่องพีแอลซีได้  
6. ดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมเข้าเครื่องพีแอลซีได้   
7. ใช้ค าสั่งพื้นฐาน กลุ่มค าสั่ง Bit Logic ได ้
8. ใช้ค าสั่งพื้นฐาน กลุ่มค าสั่ง Timer ได้ 
9. ใช้ค าสั่งพื้นฐาน กลุ่มค าสั่ง Counter ได ้
 

         3.3 จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมด้านทักษะ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. เขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมจากเงื่อนไขที่ก าหนด เพ่ือใช้ควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟูา 
ได้ถูกต้อง 

2. ประยุกต์ใช้งาน พีแอลซี ในการควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟูาได้ถูกต้อง 
3. ปูอนค าสั่งโปรแกรม และสร้างโปรแกรมการใช้งาน ตาม LAD  ที่ออกแบบได้ถูกต้อง 
4. เชื่อมโยงค าสั่งโปรแกรม I / O ของ CPU  ได้ถูกต้อง 
5. ก าหนดค่า CPU  และอับโหลดโปรแกรม ไปยัง CPU ได้ถูกต้อง 
6. ดาวน์โหลดโปรแกรมกับ CPU ได้ถูกต้อง 
7. ทดสอบการท างานของโปรแกรม ได้ถูกต้อง 
8.อธิบายการท างาน จากผลการทดลองได้ถูกต้อง 
9. ให้ความร่วมมือในการเก็บ ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์  ในการทดลองได้ถูกต้อง 

 
        3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
 

      11.1  การออกแบบและเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุมวงจรนิวแมติกส์ไฟฟูา  
   11.1.1  วงจรนิวแมติกส์ไฟฟูา   
   11.1.2  การก าหนดรายละเอียดของอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต 
   11.1.3  การก าหนดการเชื่อมต่อของซีพียู  
   11.1.4  การออกแบบและเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ไดอะแกรม  
   11.1.5  การต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตเข้าเครื่องพีแอลซี  
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   11.1.6  เปิดเพาเวอร์สวิตช์ 
   11.1.7  การดาวน์โหลด (Download) โปรแกรม   
   11.1.8  การท าการรัน (RUN) โปรแกรม  
       11.2 การใช้ค าสั่งพ้ืนฐานส าหรับการเขียนโปรแกรมพีแอลซี  
   11.2.1  การใช้ค าสั่งพ้ืนฐาน กลุ่มค าสั่ง Bit Logic 
   11.2.2  การใช้ค าสั่งพ้ืนฐาน กลุ่มค าสั่ง Timer 
   11.2.3  การใช้ค าสั่งพ้ืนฐาน กลุ่มค าสั่ง Counter 
 
 

5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..11...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 

ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 
1. ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 

หน่วยการเรียนที่  11การฝึกปฏิบัติ  ข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย (ประมาณ 5 
นาที) 

2.ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 11  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ
การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วย  PLC  (ประมาณ 10 นาที) 

3.ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 11การออกแบบวงจรนิวแมติกส์
ควบคุมด้วยPLC(ประมาณ 5 นาที) 

ขั้นตอนที ่2 ขัน้ด าเนนิการสอน (ประมาณ 75 นาที) 
1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  11 
ขั้นตอนที ่3 ขัน้ท าแบบฝกึหัด  (ประมาณ 15 นาที) 
1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 11 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้  เรื่อง การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC 
2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 11 (ประมาณ 5 นาที) 
ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 
ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่11การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วย 

PLC โดยให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 
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       5.2 กจิกรรมการเรยีนการสอน (ภาคปฏบิัต ิ120 นาที) 

ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1  ขั้นการปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 
1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน  โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลาง

และอ่อนคละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน กลุ่มละ 1 ชุด 
2.  นักศึกษาปฏิบัติตามการทดลองใบปฏิบัติงานที่ 11เรื่อง การควบคุมนิวแมติกส์ด้วย PLC 
ขั้นตอนที ่2  ขั้นสรปุผลการปฏบิตัิงาน(10 นาที) 
1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุม

ด้วย PLC ลงในแบบค าถามท้ายการทดลอง 
2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการทดลอง ใบปฏิบัติงานที่11เรื่องการควบคุมนิวแมติกส์ด้วย PLC 
ขั้นตอนที ่3  ขั้นประเมนิผลความกา้วหน้า(15 นาท)ี 
นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ 
ขั้นตอนที ่ 4  ขั้นเฉลย (15 นาท)ี 
นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 

6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
 - สือ่หลกั 

6.1นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ณรงค์   ตันชีวะวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุุน). 2546. 

6.2งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. ทักษิณ   โสภาปิยะ.กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วังอักษร.2552. 

6.3 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์.วันชัยจันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2542. 

6.4  Pneumatics .Workbook Basic Level. ที่มา :  www.festo-didactic.com/int-en/  
ค้นคว้าเมื่อ  20 สิงหาคม 2554 

6.5Peter Croser, Frank Ebel . Pneumatics  Basic Level . ที่มา :  www.festo-
didactic.com/int-en/ค้นคว้าเมื่อ  20 สิงหาคม 2554 
 
- สื่อประกอบการสอน 
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 6.6. สือ่ของจรงิ ชดุฝึกนวิแมติกส ์และชดุฝกึโปรแกรมเมเบิล้ลอจกิคอนโทรลเลอร ์ 
(พีแอลซ)ี 
 6.7 เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่11การออกแบบวงจรนวิแมตกิส์ควบคุม
ดว้ยโปรแกรมเมเบิล้ลอจกิคอนโทรลเลอร์  

6.8ใบปฏบิัตงิานที ่11  เรือ่ง การควบคมุนวิแมตกิสด์ว้ยพแีอลซ)ี 
 6.9 สือ่ประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่11การออกแบบวงจรนวิแมติกสค์วบคุม
ดว้ยโปรแกรมเมเบิล้ลอจกิ คอนโทรลเลอร์ 
 
7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
  1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 11เรื่อง การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 11 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบปฏิบัติงานที่ 11 
 
8. การวดัผลและประเมนิผล 
สมรรถนะประจ าหน่วย ออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC 

 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1.  ออกแบบและเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุม

วงจรนิวแมติกส์ไฟฟูาได้ 
2.  ก าหนดรายละเอียดของอุปกรณ์อินพุต/

เอาต์พุตได้ 
3.  ก าหนดการเชื่อมต่อของซีพียู ของพีแอลซีได้ 
4.  ออกแบบและเขียนโปรแกรมแลดเดอร์

ไดอะแกรมได้  
5.  เชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตเข้าเครื่อง 

พีแอลซีได้  

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 11 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 11 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
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6.  ดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมเข้า
เครื่องพีแอลซีได้   

7.  ใช้ค าสั่งพ้ืนฐาน กลุ่มค าสั่ง Bit Logic ได้ 
8.  ใช้ค าสั่งพ้ืนฐาน กลุ่มค าสั่ง Timer ได้ 
9.  ใช้ค าสั่งพ้ืนฐาน กลุ่มค าสั่ง Counter ได้ 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1.  เขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมจากเงื่อนไขที่

ก าหนด เพื่อใช้ควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟูาได้ถูกต้อง 
2.  ประยุกต์ใช้งาน พีแอลซี ในการควบคุม 

นิวแมติกส์ไฟฟูาได้ถูกต้อง 
3.  ปูอนค าสั่งโปรแกรม และสร้างโปรแกรมการ

ใช้งาน ตาม LAD  ที่ออกแบบได้ถูกต้อง 
4.  เชื่อมโยงค าสั่งโปรแกรม I / O ของ CPU  

ได้ถูกต้อง 
5.  ก าหนดค่า CPU  และอับโหลดโปรแกรม ไป

ยัง CPU ได้ถูกต้อง 
6.  ดาวน์โหลดโปรแกรมกับ CPU ได้ถูกต้อง 
7.  ทดสอบการท างานของโปรแกรม ได้ถูกต้อง 
8.  อธิบายการท างาน จากผลการทดลองได้

ถูกต้อง 
9.  ให้ความร่วมมือในการเก็บ ท าความสะอาด

เครื่องมือ อุปกรณ์  ในการทดลองได้ถูกต้อง 
 

 
 

ใบปฏิบัติงานที่ 
11 

 
 
แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติตาม
ใบปฏิบัติงาน 
ที่ 11 

 
 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 11 เรื่อง การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วยโปรแกรม
เมเบิ้ลลอจิก คอนโทรลเลอร์ภาคทฤษฏี นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี แต่ยัง
มีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการการท างานของโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ และต้องมี
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การปรับแก้เรื่องระยะเวลาการสอน  และในภาพรวมแล้วการเรียน การสอนหน่วยนี้  นักศึกษาร้อย
ละ 80  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนที่ก าหนดไว้ 

ผลการใช้แผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
 

 
 9.2 ปัญหาที่พบ 
 นักศึกษาไม่เข้าใจการต่อวงจร โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
ครูอธิบายเพิ่มเติม และให้นักศึกษา น าไปเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการสอนหน่วยนี้ ไปศึกษา
เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 12 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหนว่ย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ สอนครั้งที่ 12/18 

ชื่อเรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบไฮดรอลิกส์ จ านวน  4  คาบ 
 

1.สาระส าคญั 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ศึกษา และปฏิบัติต้องท าความ
เข้าใจเรียนรู้หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ ความหมายของระบบไฮดรอลิกส์  การใช้งานระบบไฮดรอลิกส์ใน
งานต่าง ๆ เช่น ส าหรับอุตสาหกรรม ส าหรับยานพาหนะ และส าหรับเทคโนโลยี ตลอดจนข้อดี และ
ข้อเสียของระบบไฮดรอลิกส์ หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์การส่งถ่ายแรงในระบบไฮดรอลิกส์ 
น้ ามันไฮดรอลิกส์  ถังน้ ามันไฮดรอลิกส์  ตัวกรองน้ ามันไฮดรอลิกส์  รวมถึงปั๊มน้ ามันไฮดรอลิกส์
ประเภทต่าง ๆ  อุปกรณ์ชุดต้นก าลัง และจะได้ฝึกปฏิบัติงานทดสอบการท างานปั๊มไฮดรอลิกส์ด้วย 

 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

ทดสอบการท างานปั๊มไฮดรอลิกส์อย่างเป็นระบบ 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

         3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์
 2.  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานทดลองเก่ียวกับระบบไฮดรอลิกส์ 

3.  เพ่ือให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
 

        3.2จดุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรมด้านความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ได้  
2. อธิบายการใช้งานระบบไฮดรอลิกส์ได้  
3. บอกข้อดี/ข้อเสียของระบบไฮดรอลิกส์ได้  
4. อธิบายหลักการพ้ืนฐานของระบบไฮดรอลิกส์ได้  
5. บอกคุณสมบัติของน้ ามันไฮดรอลิกส์ได้  
6. บอกหน้าที่ของถังน้ ามันไฮดรอลิกส์ได้  
7. บอกหน้าที่ของตัวกรองน้ ามันไฮดรอลิกส์ได้  
8. อธิบายหน้าที่ของปั๊มน้ ามันไฮดรอลิกส์ได้  
9. บอกชนิดของปั๊มน้ ามันไฮดรอลิกส์ได้  
10. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ชุดต้นก าลังได้ 
 

       3.3 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะ 
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 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เตรียมชุดฝึก เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
2. ต่อวงจรทดสอบปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
3. ทดสอบอัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
4. ทดสอบปรับความดันของปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
5. บันทึกผลการปฏิบัติงานการทดสอบปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
6. สรุปผลการปฏิบัติงานงานทดสอบปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
7. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์การทดลองงานทดสอบปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
8. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบได้ถูกต้อง 

 
        3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
 

12. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์  
 12.1ความหมายของระบบไฮดรอลิกส์  
 12.2การใช้งานระบบไฮดรอลิกส์  
  12.2.1ระบบไฮดรอลิกส์ส าหรับอุตสาหกรรม 
  12.2.2ระบบไฮดรอลิกส์ส าหรับยานพาหนะ 
  12.2.3ระบบไฮดรอลิกส์ส าหรับเทคโนโลยี 
 12.3ข้อดี และข้อเสียของระบบไฮดรอลิกส์  
  12.3.1  ข้อดีของระบบไฮดรอลิกส์ 
  12.3.2ข้อเสียของระบบไฮดรอลิกส์ 
 12.4หลักการพ้ืนฐานของระบบไฮดรอลิกส์  
  12.4.1 แรง น้ าหนัก และมวล 
  12.4.2งาน ก าลัง และพลังงาน 
  12.4.3 ความดัน 
 12.5การส่งถ่ายแรงในระบบไฮดรอลิกส์  
 12.6น้ ามันไฮดรอลิกส์  
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  12.6.1คุณสมบัติของน้ ามันไฮดรอลิกส์ 
  12.6.2หน้าที่ของน้ ามันไฮดรอลิกส์ 
 12.7ถังน้ ามันไฮดรอลิกส์  
 12.8ตัวกรองน้ ามันไฮดรอลิกส์ 
 12.9ปั๊มน้ ามันไฮดรอลิกส์  
  12.9.1ปั๊มแบบเกียร์ 
  12.9.2ปั๊มแบบแวน 
  12.9.3ปั๊มแบบลูกสูบ 
  12.9.4ปั๊มแบบสกรู 
 12.10อุปกรณ์ชุดต้นก าลัง  
  12.10.1จุดจ่ายน้ ามัน 
  12.10.2เกจวัดความดัน 
  12.10.3วาล์วเปิด ปิด 
  12.10.4วาล์วระบายความดัน 
 

5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..12...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 

ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 
1.ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 

หน่วยการเรียนที่  12 การฝึกปฏิบัติ   ข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย (ประมาณ 
5 นาที) 

2. ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 12  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ
ระบบไฮดรอลิกส์(ประมาณ 10 นาที) 

3.ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 12 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮ
ดรอลิกส์(ประมาณ 5 นาที) 

ขั้นตอนที ่2 ขัน้ด าเนนิการสอน (ประมาณ 75 นาที) 
1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  12 
ขั้นตอนที ่3 ขัน้ท าแบบฝกึหัด  (ประมาณ 15 นาที) 
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1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 12 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ 

2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 12 (ประมาณ 5 นาที) 
ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 
ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่12ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์

โดยให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 
 
       5.2 กจิกรรมการเรยีนการสอน (ภาคปฏบิัต ิ120 นาที) 

ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1  ขั้นการปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 
1.นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน  โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลางและ

อ่อนคละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน กลุ่มละ 1 ชุด 
2.นักศึกษาปฏิบัติตามการทดลองใบปฏิบัติงานที่ 12เรื่องการทดสอบการท างานปั๊มไฮดรอ

ลิกส์ 
ขั้นตอนที ่2  ขั้นสรปุผลการปฏบิตัิงาน(10 นาที) 
1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการทดสอบการท างานปั๊มไฮดรอลิกส์  

ลงในแบบค าถามท้ายการทดลอง 
2.ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา จากการทดลอง ใบปฏิบัติงานที่ 12เรื่องการทดสอบการท างานปั๊มไฮดรอลิกส์ 
ขั้นตอนที ่3  ขั้นประเมนิผลความกา้วหน้า(15 นาท)ี 
นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ 
ขั้นตอนที ่ 4  ขั้นเฉลย (15 นาท)ี 
นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 

 
6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
       - สื่อหลัก 

6.1 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ฝุายวิชาการบริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด. 
กรุงเทพมหานคร :สกายบุ๊คส์ . 2549. 
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6.2 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ทักษิณ   โสภาปิยะ. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วังอักษร.2552. 

6.3 ณรงค์   ตันชีวะวงศ์. นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.กรุงเทพมหานคร: สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุุน). 2546. 

6.4 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์.วันชัย   จันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2542. 

6.5 Hydraulics System. ที่มา : 
www.lpc.rmutl.ac.th/library/download_file.php?path=2116 
ค้นคว้าเมื่อ  20  กรกฎาคม 2554 

6.6 Pneumatics .Workbook Basic Level. ที่มา :  www.festo-didactic.com/int-en/  
ค้นคว้าเมื่อ  20 สิงหาคม 2554 
 
       - สื่อประกอบการสอน 
 6.7 สือ่ของจรงิ ชดุฝึกไฮดรอลิกส ์
 6.8เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่12ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัระบบ 
ไฮดรอลิกส ์

6.9ใบปฏบิัตงิานที ่12  เรือ่ง การทดสอบการท างานปั๊มไฮดรอลิกส์ 
 6.10 สื่อประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่12ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัระบบ 
ไฮดรอลิกส ์
 
7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
  1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 12เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ 
2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 12 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบปฏิบัติงานที่ 12 
 
8. การวดัผลและประเมนิผล 
สมรรถนะประจ าหน่วย ทดสอบการท างานปั๊มไฮดรอลิกส์อย่างเป็นระบบ 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั เครื่องมือ เกณฑ ์
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ที่ใช ้
เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ได้  
2.  อธิบายการใช้งานระบบไฮดรอลิกส์ได้  
3.  บอกข้อดี/ข้อเสียของระบบไฮดรอลิกส์ได้  
4.  อธิบายหลักการพื้นฐานของระบบ 

ไฮดรอลิกส์ได้  
5.  บอกคุณสมบัติของน้ ามันไฮดรอลิกส์ได้  
6.  บอกหน้าที่ของถังน้ ามันไฮดรอลิกส์ได้  
7.  บอกหน้าที่ของตัวกรองน้ ามันไฮดรอลิกส์ได้  
8.  อธิบายหน้าที่ของปั๊มน้ ามันไฮดรอลิกส์ได้  
9.  บอกชนิดของปั๊มน้ ามันไฮดรอลิกส์ได้  
10.  บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ชุดต้นก าลังได้ 

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 12 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 12 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1.  เตรียมชุดฝึก เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบปั๊มไฮดรอ

ลิกส์ได้ถูกต้อง  
2.  ต่อวงจรทดสอบปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง  
3.  ทดสอบอัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง  
4.  ทดสอบปรับความดันของปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง  
5.  บันทึกผลการปฏิบัติงานการทดสอบปั๊ม 

ไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง  
6.  สรุปผลการปฏิบัติงานงานทดสอบปั๊ม 

ไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง  
7.  ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์การทดลองงาน

ทดสอบปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง  
8.  เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบได้ถูกต้อง 
 

 
 

ใบ
ปฏิบัติงานที่ 
12 

 
 
แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ตามใบ
ปฏิบัติงาน 
ที่ 12 

 
 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

 
9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
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 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 12 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ภาคทฤษฏี 

นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์และต้องมีการปรับแก้เรื่องระยะเวลาการสอน  และในภาพรวมแล้ว
การเรียน การสอนหน่วยนี้  นักศึกษาร้อยละ 80  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนที่ก าหนดไว้ 

 
ผลการใช้แผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 

 
 9.2 ปัญหาที่พบ 
 นักศึกษาไม่เข้าใจการต่อวงจรไฮดรอลิกส์ 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
 ครูอธิบายเพิ่มเติม และให้นักศึกษา น าเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการสอนหน่วยนี้ ไป
ศึกษาเพ่ิมเติม 
 
 

 

แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 13 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหนว่ย  อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ สอนครั้งที่ 13/18 

ชื่อเรื่อง  อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ จ านวน  4  คาบ 

1.สาระส าคญัอุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ 

หน่วยนี้จะได้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ซึ่งมีด้วยกัน 2 กลุ่ม 
คือ 1)  อุปกรณ์ท างานในลักษณะเส้นตรง แบบต่าง ๆ เช่น กระบอกสูบท างานทางเดียว  กระบอกสูบ
ท างานสองทาง  การค านวณค่าต่างๆ เกี่ยวกับกระบอกสูบ และ 2)  อุปกรณ์ท างานในลักษณะการ
หมุน เช่นแบบใบพัด แบบเฟืองสะพาน เป็นต้น นอกจากนั้นจะได้ศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
ประเภทต่าง ๆ เช่น มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบเฟือง  มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบใบพัด  มอเตอร์ไฮดรอ
ลิกส์แบบลูกสูบ  รวมถึงการค านวณเกี่ยวกับแรงบิดและก าลังของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์   และ
องค์ประกอบของวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น และจะได้ปฏิบัติทดสอบการท างานของอุปกรณ์ท างาน
ประเภทต่าง ๆ ของระบบไฮดรอลิกส์ด้วย 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
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เลือกใช้อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ตามหลักการ 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

         3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ที่      ใช้
งานในระบบไฮดรอลิกส์ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการทดสอบ อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ 
 3. เพื่อให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
 
 
       3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ท างานในลักษณะเส้นตรงได้ 
2. บอกส่วนประกอบของกระบอกสูบท างานทางเดียวได้ 
3. บอกส่วนประกอบกระบอกสูบท างานสองทางได้ 
4. เลือกใช้สมการค านวณค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบอกสูบได้ 
5. อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์ท างานในลักษณะการหมุนได้ 
6. บอกประเภทของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ได้ 
7. บอกชนิดของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ชนิดลูกสูบได้ 
8. บอกคุณลักษณะของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆได้ 
9. เลือกใช้สมการในการค านวณหาแรงบิดและก าลังของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ได้ 
10. บอกองค์ประกอบของวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้นได้ 
 

       3.3จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. เตรียมชุดฝึก เครื่องมืองานทดลองอุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
2. ต่อวงจรงานทดลองอุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
3. ปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ท างานกระบอกสูบสองทางได้ถูกต้อง 
4. สรุป วิเคราะห์การท างานของกระบอกสูบสองทางได้ถูกต้อง 
5. ปฏิบัติการทดลอง อุปกรณ์ท างานมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
6. สรุป วิเคราะห์การท างานของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
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7. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์การทดสอบอุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ 
ได้ถูกต้อง 

8. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบได้ถูกต้อง 

 
        3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
 

13.อปุกรณท์ างานในระบบไฮดรอลิกส์  
 13.1 อุปกรณ์ท างานในลักษณะเส้นตรง  
 13.1.1 กระบอกสูบท างานทางเดียว 
 13.1.2 กระบอกสูบท างานสองทาง 
 13.1.3 การค านวณค่าต่างๆ เกี่ยวกับกระบอกสูบ 
 13.2 อุปกรณ์ท างานในลักษณะการหมุน  
 13.2.1 แบบใบพัด 
 13.2.2 แบบเฟืองสะพาน  
 13.3 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์  
 13.3.1 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบเฟือง 
 13.3.2 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบใบพัด 
 13.3.3 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบลูกสูบ 
 13.3.4  แรงบิดและก าลังของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
       13.4 องค์ประกอบของวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  
 13.4.1 ส่วนก าลัง 
 13.4.2 ส่วนควบคุม 
 
5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..13...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 



90 
 

ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 
1. ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 

หน่วยการเรียนที่  13 การฝึกปฏิบัติ  ข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย (ประมาณ 
5 นาที) 

2. ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 13  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์   (ประมาณ 10 นาที) 

3.ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 13 อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์
(ประมาณ 5 นาที) 

ขั้นตอนที ่2 ขัน้ด าเนนิการสอน (ประมาณ 75 นาที) 
1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  13 
 
ขั้นตอนที ่3 ขัน้ท าแบบฝกึหัด  (ประมาณ 15 นาที) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 13 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้  เรื่อง อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ 
2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 13 (ประมาณ 5 นาที) 
 
ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 
ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 13  อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์โดย

ให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 
 

       5.2กจิกรรมการเรยีนการสอน (ภาคปฏบิตั ิ120 นาที) 
ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที1่  ขัน้การปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 
1.นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน  โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลางและ

อ่อนคละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบงานการทดลอง กลุ่มละ 1 ชุด 
2.  นักศึกษาปฏิบัติตามการทดลองใบปฏิบัติงานที่ 13เรื่องการทดสอบอุปกรณ์ท างานใน

ระบบไฮดรอลิกส์ 
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ขั้นตอนที2่  ขัน้สรปุผลการปฏบิตัิงาน(10 นาที) 
1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการทดสอบอุปกรณ์ท างานในระบบไฮ

ดรอลิกส์ ลงในแบบค าถามท้ายการทดลอง 
2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการทดลอง ใบปฏิบัติงานที่ 13เรื่อง  การทดสอบอุปกรณ์ท างานใน
ระบบไฮดรอลิกส์ 

 
ขั้นตอนที3่  ขัน้ประเมนิผลความก้าวหนา้(15 นาท)ี 
นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ 
ขั้นตอนที ่ 4  ขั้นเฉลย (15 นาท)ี 
นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 
 

6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
       - สื่อหลัก 

6.1 การน ากระบอกสูบทางเดียวชนิดเทเลสโคปิก (telescopic cylinder) ไปใช้งาน.  
ที่มา: http://www.hycocanada.com/telescopic.php.   ค้นคว้าเมื่อ  30 กรกฎาคม 2554 

6.2 กระบอกสูบทางเดียวชนิดเทเลสโคปิก (telescopic cylinder).  ที่มา :  
http://www.myfactoryrep.com  ค้นคว้าเมื่อ  30 กรกฎาคม 2554 

6.3 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ฐิฑารีย์   ถมยา. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม 
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน). 2545. 

6.4 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ณรงค์   ตันชีวะวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน). 2546. 

6.5 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.5 ทักษิณ   โสภาปิยะ. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วังอักษร.2552. 

6.6 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบลูกสูบ (Piston   hydraulic motor). ที่มา
http://www.conveyorguide.co.thค้นคว้าเมื่อ  20 กรกฎาคม 2554 

6.7 อุปกรณ์ท างานในลักษณะการหมุน แบบเฟืองสะพาน.  ที่มา : 
http://www.directindustry.com.ค้นคว้าเมื่อ  20 กรกฎาคม 2554 
        - สื่อประกอบการสอน 
 6.8 สือ่ของจรงิ ชดุฝึกไฮดรอลิกส ์

http://www.directindustry.com/
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 6.9เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่13อปุกรณท์ างานในระบบไฮดรอลกิส์ 
6.10ใบปฏบิตังิานที ่13  เรื่อง การทดสอบอปุกรณท์ างานในระบบไฮดรอลกิส์ 

 6.11. สือ่ประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่13อปุกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส ์
 
7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
  1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 13เร่ืองอุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ 
2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 13 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมนิผลการปฏิบัตงิานใบปฏิบัติงานที่ 13 
 

8. การวดัผลและประเมนิผล 
สมรรถนะประจ าหน่วย ทดสอบการท างานปั๊มไฮดรอลิกส์อย่างเป็นระบบ 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ท างานในลักษณะเส้นตรงได้ 
2. บอกส่วนประกอบของกระบอกสูบท างานทางเดียวได้ 

3. บอกส่วนประกอบกระบอกสบูท างานสองทางได้ 
4. เลือกใช้สมการค านวณค่าตา่ง ๆ เก่ียวกับกระบอกสูบได้ 
5. อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์ท างานในลักษณะการหมุนได้ 
6. บอกประเภทของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ได้ 

7. บอกชนิดของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ชนดิลูกสบูได้ 
8. บอกคุณลักษณะของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆได้ 
9. เลือกใช้สมการในการค านวณหาแรงบิดและก าลังของ

มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ได้ 
10. บอกองค์ประกอบของวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ได้ 
 

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอ
บหลังเรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 
13 
 
 
แบบทดสอ
บหลังเรียน
หน่วยที่ 
13 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
70 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เตรียมชุดฝึก เครื่องมืองานทดลองอุปกรณ์ท างานใน
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ระบบไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
2. ต่อวงจรงานทดลองอุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์

ได้ถูกต้อง 
3. ปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ท างานกระบอกสูบสองทาง

ได้ถูกต้อง  
4. สรุป วิเคราะห์การท างานของกระบอกสูบสองทางได้

ถูกต้อง 
5. ปฏิบัติการทดลอง อุปกรณ์ท างานมอเตอร์ 

ไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
6. สรุป วิเคราะห์การท างานของมอเตอร์ 

ไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
7. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์การทดสอบอุปกรณ์

ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ 
ได้ถูกต้อง 
8. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบได้ถูกต้อง 
 

ใบ
ปฏิบัติงาน
ที่ 13 

แบบ
ประเมินผ
ลการ
ปฏิบัติตาม
ใบ
ปฏิบัติงาน 
ที่ 13 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
80 

9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 13 เรื่อง อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ภาคทฤษฏี 
นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์และต้องมีการปรับแก้เรื่องระยะเวลาการสอน  
และในภาพรวมแล้วการเรียน การสอนหน่วยนี้  นักศึกษาร้อยละ 80  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ทางการเรียนที่ก าหนดไว้ 

 
ผลการใช้แผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 

 
 9.2 ปัญหาที่พบ 
 นักศึกษาไม่เข้าใจการต่อวงจรไฮดรอลิกส์ 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
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 ครูอธิบายเพิ่มเติม และให้นักศึกษา น าเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการสอนหน่วยนี้ ไป
ศึกษาเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

 

แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 14 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหนว่ย  วาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ สอนครั้งที่ 14/18 

ชื่อเรื่อง  วาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ จ านวน  4  คาบ 

 

1.สาระส าคญั 

วาล์วในระบบไฮดรอลิกส์เป็นส่วนที่ส าคัญที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ทั้งทางด้านภาคปฏิบัติ 
เนื้อหาเหล่านี้จะได้กล่าวถึง ชนิด สัญลักษณ์ และการน าไปใช้งานของวาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ซึ่ง
ประกอบด้วยวาล์วควบคุมทิศทางวาล์วกันกลับ วาล์วควบคุมความดัวาล์วควบคุมอัตราการไหล 
ตลอดจนวาล์วที่ใช้เป็นอุปกรณ์สะสมความดันน้ ามันไฮดรอลิกส์  ผู้ศึกษาจะต้องเข้าใจหน้าที่การ
ท างาน และการน าวาล์วเหล่านี้ใช้งาน เพ่ือที่จะได้น าไปใช้ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในเรื่อง
วาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ต่อไป 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

เลือกวาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ไปใช้งาน 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

         3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ที่ใช้งานในระบบไฮ
ดรอลิกส์ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการทดสอบ วาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ 
 3. เพ่ือให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
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      3.2 จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมด้านความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. บอกชนิดของวาล์วควบคุมทิศทางได้  
2. เขียนสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทางชนิดต่าง ๆ ได้     
3. บอกชนิดของวาล์วกันกลับได้  
4. เขียนสัญลักษณ์ของวาล์วกันกลับชนิดต่างๆ ได้  
5. อธิบายการท างานของวาล์วควบคุมความดันได้  
6. เขียนสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมความดันได้  
7. บอกชนิดของวาล์วควบคุมอัตราการไหลได้  
8.บอกสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมอัตราการไหลได้  
9.อธิบายการท างานของวาล์วควบคุมอัตราการไหลได้  
10.อธิบายการท างานของอุปกรณ์สะสมความดันน้ ามันไฮดรอลิกส์ได้ 
 

        3.3 จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรมดา้นทกัษะ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. เตรียมชุดฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบวาล์วไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
2. ปฏิบัติงานต่อวงจร ทดสอบวาล์วไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
3. บันทึกและสรุปผลการทดสอบวาล์วไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
4. ปฏิบัติงานต่อวงจร ทดสอบวาล์วควบคุมความดันไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
5. บันทึกและสรุปผลการทดสอบวาล์วควบคุมความดันไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
6. ปฏิบัติงานต่อวงจร ทดสอบวาล์วควบคุมอัตราการไหลได้ถูกต้อง 
7. บันทึกและสรุปผลการทดสอบวาล์วควบคุมอัตราการไหลได้ถูกต้อง 
8. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์การทดลองวาล์วไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
9. เก็บเครื่องมือ  วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบการทดลองได้ถูกต้อง 

 

        3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
 

14.วาลว์ในระบบไฮดรอลกิส์  
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  14.1วาล์วควบคุมทิศทาง  
   14.1.1 โครงสร้างภายในของตัวลิ้นวาล์ว 
   14.1.2สัญลักษณ์และการท างานของวาล์วควบคุมทิศทาง 
  14.2วาล์วกันกลับ  
   14.2.1วาล์วกันกลับชนิดไม่มีน้ ามันควบคุม 
   14.2.2วาล์วกันกลับชนิดมีน้ ามันควบคุม 
  14.3วาล์วจ ากัดความดัน 
   14.3.1วาล์วจ ากัดความดันแบบปรับค่าได้ 
   14.3.2วาล์วจ ากัดความดันแบบไพลอตคอนโทรล 
  14.4วาล์วควบคุมอัตราการไหล  
   14.4.1วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียว 
   14.4.2วาล์วควบคุมอัตราการไหลชนิดสองทาง 
  14.5อุปกรณ์สะสมความดันน้ ามันไฮดรอลิกส์  
5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..14...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 

ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 
1. ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 

หน่วยการเรียนที่ 14 การฝึกปฏิบัติ  ข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย (ประมาณ 5 
นาที) 

2. ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 14  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับวาล์ว
ในระบบไฮดรอลิกส์(ประมาณ 10 นาที) 

3.ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 14 วาล์วในระบบไฮดรอลิกส์(ประมาณ 
5 นาที) 

 
ขั้นตอนที ่2 ขัน้ด าเนนิการสอน (ประมาณ 75 นาที) 
1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  14 
ขั้นตอนที ่3 ขัน้ท าแบบฝกึหัด  (ประมาณ 15 นาที) 
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1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 14 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้  เรื่อง วาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ 

2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 14 (ประมาณ 5 นาที) 
ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 
ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 14  วาล์วในระบบไฮดรอลิกส์โดยเปิด

โอกาสให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 
 
5.2 กิจกรรมการเรยีนการสอน (ภาคปฏบิัต ิ120 นาท)ี 

ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1  ขั้นการปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 
1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลางและ

อ่อนคละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน กลุ่มละ 1 ชุด 
2. นักศึกษาปฏิบัติตามใบปฏิบัติงานที่ 14  เรื่องการทดสอบวาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ 
ขั้นตอนที ่2  ขั้นสรปุผลการปฏบิตัิงาน(10 นาที) 
1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน การทดสอบวาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ ลงในแบบ

ค าถามท้ายการทดลอง 
2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา จากใบปฏิบัติงานที่ 14  เรื่องการทดสอบวาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ 
ขั้นตอนที ่3  ขั้นประเมนิผลความกา้วหน้า (15 นาท)ี 
นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ 
ขั้นตอนที ่ 4  ขั้นเฉลย (15 นาท)ี 
นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 

 
6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
        - สื่อหลัก 

6.1 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ทักษิณ  โสภาปิยะ. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วังอักษร.2552. 

6.2 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ฐิฑารีย์   ถมยา. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม 
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน). 2545. 
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6.3 คัมภีร์ ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System). เดชฤทธิ์   มณีธรรม. 
กรุงเทพมหานคร.  
ส านักพิมพ์  เคทีพี.  2548. 

6.4 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์.วันชัย   จันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2542. 
 
       - สื่อประกอบการสอน 
 6.5 สือ่ของจรงิ ชดุฝึกไฮดรอลิกส ์
 6.6  เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่14วาลว์ในระบบไฮดรอลกิส์ 

6.7ใบปฏบิัตงิานที ่14  เรือ่ง  การทดสอบวาลว์ในระบบไฮดรอลิกส์  
6.8  สือ่ประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่14วาลว์ในระบบไฮดรอลิกส์ 

 
7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
  1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 14เรื่องวาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ 
2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 14 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบปฏิบัติงานที่ 14 
 
 
8. การวดัผลและประเมนิผล 
 สมรรถนะประจ าหน่วย เลือกวาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ไปใช้งาน 

 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1.  บอกชนิดของวาล์วควบคุมทิศทางได้  
2.  เขียนสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทาง

ชนิดต่าง ๆ ได้     
3.  บอกชนิดของวาล์วกันกลับได้  
4.  เขียนสัญลักษณ์ของวาล์วกันกลับชนิด 

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน  

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 14 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
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ต่างๆ ได้  
5.  อธิบายการท างานของวาล์วควบคุม 

ความดันได้  
6.เขียนสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมความดันได้  
7.  บอกชนิดของวาล์วควบคุมอัตราการไหลได้  
8.  บอกสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมอัตราการ

ไหลได้  
9.  อธิบายการท างานของวาล์วควบคุมอัตรา

การไหลได้  
10.  อธิบายการท างานของอุปกรณ์สะสม 

ความดันน้ ามันไฮดรอลิกส์ได้ 
 

 หน่วยที่ 14  

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
 
1.  เตรียมชุดฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบ

วาล์วไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง  
2.  ปฏิบัติงานต่อวงจร ทดสอบวาล์ว 

ไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง  
3.  บันทึกและสรุปผลการทดสอบวาล์ว 

ไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง  
4.  ปฏิบัติงานต่อวงจร ทดสอบวาล์วควบคุม

ความดันไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง  
5.  บันทึกและสรุปผลการทดสอบวาล์วควบคุม

ความดันไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง  
6.  ปฏิบัติงานต่อวงจร ทดสอบวาล์วควบคุม

อัตราการไหลได้ถูกต้อง  
7.  บันทึกและสรุปผลการทดสอบวาล์วควบคุม

อัตราการไหลได้ถูกต้อง  
8.  ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์การ

 
 

ใบปฏิบัติงานที่ 
14 

 
 
แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติตาม
ใบปฏิบัติงาน 
ที่ 14 

 
 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
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ทดลองวาล์วไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง  
9.  เก็บเครื่องมือ  วาล์ว และอุปกรณ์

ประกอบการทดลองได้ถูกต้อง 
9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 14 เรื่อง วาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ภาคทฤษฏี นักศึกษามี
ความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจความรู้เกี่ยวกับวาล์วใน
ระบบไฮดรอลิกส์และต้องมีการปรับแก้เรื่องระยะเวลาการสอน  และในภาพรวมแล้วการเรียน การ
สอนหน่วยนี้  นักศึกษาร้อยละ 80  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนที่ก าหนดไว้ 

ผลการใช้แผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
 

 
 9.2 ปัญหาที่พบ 
 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติมีน้อย  นักศึกษาปฏิบัติงานไม่ทันเวลา และรวมถึง ขณะปฏิบัติงาน
ไฟฟูาดับ  เนื่องจาก การแก้ไข ซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงในระบบแรงต่ า  
 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
   มอบหมายให้นักศึกษา หาเวลาว่างมาปฏิบัติ  เช่นเวลาหลังเลิกเรียน เพื่อจะได้ครบแผนกการสอน 
และมีการทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 15 
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ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหนว่ย  การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น สอนครั้งที่ 15/18 

ชื่อเรื่อง  การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น จ านวน  4  คาบ 
 

1.สาระส าคญั 
 

การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ จัดได้ว่าเป็นงานขั้นพ้ืนฐานของการท างานด้านไฮดรอลิกส์  
การออกแบบจะส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นั้น ผู้เรียนต้องได้ศึกษาไดอะแกรมการออกแบบวงจร 
ไฮดรอลิกส์ให้ เข้าใจก่อน  ในหน่วยนี้จะกล่าวถึง หลักการท างานของวงจรจ ากัดความดัน  
วัตถุประสงค์ของการใช้วงจรลดภาระของปั๊มในระบบไฮดรอลิกส์  หลักการท างานของวงจรควบคุม
ความเร็ว ตลอดจนการบอกข้อดี/ข้อเสีย และชนิดของวงจรควบคุมความเร็วน้ ามันประเภทต่าง ๆ   
ลักษณะของวงจรควบคุมแบบ Graetzการเลือกใช้วงจรควบคุมการไหลด้วยวงจรบายพาส   วงจร
เสริมการไหลในระบบไฮดรอลิกส์  หลักการท างานของวงจรล๊อกด้วยเช็ควาล์วแบบมีไพล็อต   และ
การใช้งานมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ในอุตสาหกรรม  ซึ่งการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ดังกล่าว จะต้องน าไป
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติตามความต้องการของการท างาน 
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

ออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

         3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  
2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
 

3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1.เขียนไดอะแกรมการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้นได้ 
2. บอกหลักการท างานของวงจรจ ากัดความดันได้ 
3. อธิบายวัตถุประสงค์ของการใช้วงจรลดภาระของปั๊มได้ 
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4. อธิบายหลักการท างานของวงจรควบคุมความเร็วได้ 
5. บอกข้อดี/ข้อเสียของวงจรควบคุมความเร็วน้ ามันไหลเข้าได้ 
6. บอกข้อดี/ข้อเสียของวงจรควบคุมความเร็วน้ ามันไหลออกได้ 
7. อธิบายชนิดของวงจรควบคุมความเร็วน้ ามันไหลออกได้ 
8. บอกลักษณะของวงจรควบคุมแบบ Graetzได้ 
9. พิจารณาเลือกใช้วงจรควบคุมการไหลด้วยวงจรบายพาสได้ 
10. บอกหลักการท างานของวงจรล๊อกด้วยเช็ควาล์วแบบมีไพล็อตได้ 
 

      3.3 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. เตรียมชุดฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์ทดลองวงจรไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
2. ปฏิบัตงิานต่อวงจรควบคุมความเร็วกระบอกสูบสองทางแบบควบคุมน้ ามันไหลเข้าได้ถูกต้อง 
3. บันทึกและสรุปผลการทดลองวงจรควบคุมความเร็วกระบอกสูบสองทางแบบควบคุม

น้ ามันไหลเข้าได้ถูกต้อง 
4. ปฏิบัติการต่อวงจรควบคุมความเร็วกระบอกสูบสองทางแบบควบคุมน้ ามันไหลออกได้ถูกต้อง 
5. บันทึกและสรุปผลการทดลองวงจรควบคุมความเร็วกระบอกสูบสองทางแบบควบคุม

น้ ามันไหลออกได้ถูกต้อง 
6. ปฏิบัติงานต่อวงจร ทดลองวงจรล๊อกด้วยวาล์วกันกลับแบบมีสัญญาณควบคุมถูกต้อง 
7. บันทึกและสรุปผลการทดลองวงจรล๊อกด้วยเช็ควาล์วแบบมีไพล็อตได้ถูกต้อง 
8. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์การทดลองวงจรไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
9. เก็บเครื่องมือ  วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบการทดลองได้ถูกต้อง 

 

        3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. สาระการเรยีนรู ้
 

 15. การออกแบบวงจรไฮดรอลิกสเ์บื้องตน้ 
  15.1กฎทั่วไปส าหรับการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์  
  15.2วงจรจ ากัดความดัน  
  15.3วงจรลดภาระของปั๊ม  
  15.4วงจรควบคุมความเร็ว  
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   15.4.1วงจรควบคุมความเร็วน้ ามันไหลเข้า 
   15.4.2วงจรควบคุมความเร็วน้ ามันไหลออก 
   15.4.3วงจรควบคุมแบบGraetz 
   15.4.4วงจรควบคุมการไหลด้วยวงจรบายพาส 
  15.5วงจรใช้งานวาล์วควบคุมทิศทาง  
  15.6วงจรเสริมการไหล  
  15.7วงจรล๊อกด้วยเช็ควาล์วแบบมีไพล็อต  
  15.8วงจรใช้งานมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
  15.9 .การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  
   15.9.1 การควบคุมความเร็วกระบอกสูบสองทาง 
   15.9.2 การควบคุมวงจรล๊อกด้วยเช็ควาล์วแบบมีไพล็อต 
 
5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..15...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 

ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 
1. ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 

หน่วยการเรียนที่ 15 การฝึกปฏิบัติ  ข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย (ประมาณ 5 

นาที) 

2. ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 15  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ

การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น(ประมาณ 10 นาที) 

3.ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 15การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์

เบื้องต้น(ประมาณ 5 นาที) 

ขั้นตอนที ่2 ขัน้ด าเนนิการสอน (ประมาณ 75 นาที) 

1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 

2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  15 

ขั้นตอนที ่3 ขัน้ท าแบบฝกึหัด  (ประมาณ 15 นาที) 
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1.  ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 15 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้  เรื่อง การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 15 (ประมาณ 5 นาที) 

ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 

ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 15  การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 

 

 

       5.2กจิกรรมการเรยีนการสอน (ภาคปฏบิตั ิ120 นาที) 

ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1  ขั้นการปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 

1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน  โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลาง

และอ่อนคละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน กลุ่มละ 1 ชุด 

2.  นักศึกษาปฏิบัติตามการทดลองใบปฏิบัติงานที่ 15เรื่องการควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์

เบื้องต้น 

ขั้นตอนที ่2  ขั้นสรปุผลการปฏบิตัิงาน(10 นาที) 

1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน การควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ลงในแบบ

ค าถามท้ายการทดลอง 

2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการทดลอง ใบงานที่ 15เรื่องการควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

ขั้นตอนที ่3  ขั้นประเมนิผลความกา้วหน้า(15 นาท)ี 

นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ 

ขั้นตอนที ่ 4  ขั้นเฉลย (15 นาท)ี 

นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 
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6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
        - สื่อหลัก 

6.1 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ทักษิณ  โสภาปิยะ. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วังอักษร.2552. 

6.2 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ฐิฑารีย์   ถมยา. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม 
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน). 2545. 

6.3 คัมภีร์ ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System). เดชฤทธิ์   มณีธรรม. 
กรุงเทพมหานคร.  
ส านักพิมพ์  เคทีพี.  2548. 

6.4 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์.วันชัย   จันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2542. 
 

       - สื่อประกอบการสอน 
 6.5 สื่อของจริง ชุดฝึกไฮดรอลิกส์ 
 6.6 เอกสารประกอบการเรียนการสอน หน่วยที่ 15การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

6.7 ใบปฏิบัติงานที่ 15  เรื่อง  การควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  
6.8  สื่อประกอบค าบรรยาย Power Point หน่วยที่ 15การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์

เบื้องต้น 
 

7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
  1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 15เรื่องการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 15 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบปฏิบัติงานที่ 15 
 

8. การวดัผลและประเมนิผล 
 สมรรถนะประจ าหน่วย ออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์
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เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1.  เขียนไดอะแกรมการออกแบบวงจร 

ไฮดรอลิกส์เบื้องต้นได้ 
2.  บอกหลักการท างานของวงจรจ ากัดความดัน

ได้ 
3.  อธิบายวัตถุประสงค์ของการใช้วงจร 

ลดภาระของปั๊มได้ 
4.  อธิบายหลักการท างานของวงจรควบคุม

ความเร็วได้ 
5.  บอกข้อดี/ข้อเสียของวงจรควบคุมความเร็ว

น้ ามันไหลเข้าได้ 
6.  บอกข้อดี/ข้อเสียของวงจรควบคุมความเร็ว

น้ ามันไหลออกได้ 
7.  อธิบายชนิดของวงจรควบคุมความเร็วน้ ามัน

ไหลออกได้ 
8.  บอกลักษณะของวงจรควบคุมแบบ Graetz

ได้ 
9.  พิจารณาเลือกใช้วงจรควบคุมการไหล 

ด้วยวงจรบายพาสได้ 
10.  บอกหลักการท างานของวงจรล๊อกด้วย 

เช็ควาล์วแบบมีไพล็อตได้ 
 

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 15 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 15 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
 
1.  เตรียมชุดฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์ทดลอง

วงจรไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
2.  ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมความเร็วกระบอก

สูบสองทางแบบควบคุมน้ ามันไหลเข้าได้ถูกต้อง 
3.  บันทึกและสรุปผลการทดลองวงจรควบคุม

 
 

ใบปฏิบัติงานที่ 
15 

 
 
แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติตาม
ใบปฏิบัติงาน 
ที่ 15 

 
 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
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ความเร็วกระบอกสูบสองทางแบบควบคุมน้ ามันไหล
เข้าได้ถูกต้อง 

4.  ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมความเร็วกระบอก
สูบสองทางแบบควบคุมน้ ามันไหลออกได้ถูกต้อง 

5.  บันทึกและสรุปผลการทดลองวงจรควบคุม
ความเร็วกระบอกสูบสองทางแบบควบคุมน้ ามันไหล
ออกได้ถูกต้อง 

6.  ปฏิบัติงานต่อวงจร ทดลองวงจรล๊อกด้วย
วาล์วกันกลับแบบมีสัญญาณควบคุมถูกต้อง 

7.  บันทึกและสรุปผลการทดลองวงจรล๊อกด้วย
เช็ควาล์วแบบมีไพล็อตได้ถูกต้อง 

8.  ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์การ
ทดลองวงจรไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 

9.  เก็บเครื่องมือ  วาล์ว และอุปกรณ์
ประกอบการทดลองได้ถูกต้อง 
 
 
9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 15 เรื่อง การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้นภาคทฤษฏี 
นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจความรู้เกี่ยวกับ
หลักการการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์และต้องมีการปรับแก้เรื่องการสอน เร็วเกินไป นักศึกษาอาจไม่
เข้าใจ  ในภาพรวมแล้วการเรียน การสอนหน่วยนี้  นักศึกษาร้อยละ 80  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ทางการเรียนที่ก าหนดไว้ 

ผลการใช้แผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
 

 
 9.2 ปัญหาที่พบ 
 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติมีน้อย  นักศึกษาปฏิบัติงานไม่ทันเวลา  รวมถึงการเข้าเรียนช้าในคาบ
แรก เนื่องจากครูปล่อยกิจกรรมเข้าแถวช้า จึงท าให้บริหารเวลาค่อนข้างล าลาก  
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 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
   มอบหมายให้นักศึกษา  บางกลุ่ม หาเวลาว่างมาทดลอง ปฏิบัติการเพ่ิมเติม ใบปฏิบัติงานที่ 15  
เรื่อง  การควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  ในกลุ่มท่ียังไม่เรียบร้อย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 16 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหนว่ย  ระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา สอนครั้งที่ 16/18 

ชื่อเรื่อง  ระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา จ านวน  4  คาบ 
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1.สาระส าคญั 

ระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา  เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาจากไฮดรอลิกส์ธรรมดา เนื่องจากวงจรที่มี
ความยุ่งยากมากขึ้น อุปกรณ์ต่าง ๆ มีมากข้ึนจึงจ าเป็นต้องน าระบบไฟฟูาไปควบคุม ในหน่วยนี้จะได้
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา  ส่วนประกอบของการควบคุมระบบไฮดรอลิกส์
ไฟฟูา  สัญลักษณ์ของวาล์วและการเลือกใช้โซเลนอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) แบบต่าง ๆ เพื่อ
น าไปใช้งานให้ตรงตามความต้องการ รวมถึงการใช้ สวิตชค์วามดันร่วมกับระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา   
ตลอดจนการเขียนวงจรควบคุมทางไฟฟูาในระบบไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆ 

 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

ออกแบบ และต่อวงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟูาตามหลักการ 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

         3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูาที่ใช้งานในระบบไฮ
ดรอลิกส์ 
 2.  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการทดสอบ ระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา 
 3.  เพื่อให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
 
 
3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูาได้ 
2. บอกส่วนประกอบของการควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูาได้ 
3. เลือกใช้โซเลนอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) แบบต่าง ๆ  ได้ 
4. บอกสัญลักษณ์ของโซเลนอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) แบบต่าง ๆ  ได้ 
5. อธิบายการท างานของโซเลนอยด์วาล์วแบบต่าง ๆ ได้   
6. อธิบายหลักการท างานของสวิตช์ความดันในระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูาได้  
7. เขียนวงจรควบคุมทางไฟฟูาในระบบไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆ ได้ 

       3.3 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 



110 
 

1.เตรียมชุดฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์การทดลองวงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟูาได้ถูกต้อง 
2. ปฏิบัติงานต่อวงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟูาแบบควบคุมการท างานแบบจังหวะได้ถูกต้อง 
3. บันทึกและสรุปผลการทดลองวงจรควบคุมการท างานแบบจังหวะได้ถูกต้อง 
4. ปฏิบัติงานต่อวงจรการท างานไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วความดันไฟฟูาได้ถูกต้อง 
5. บันทึกและสรุปผลการทดลองวงจรการท างานไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วความดันไฟฟูา 

ได้ถูกต้อง 
6. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์การทดลองวงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟูาได้ถูกต้อง 
7. เก็บเครื่องมือ  วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบการทดลองได้ถูกต้อง 

 
      3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
 

16.ระบบไฮดรอลิกสไ์ฟฟาู 
 16.1  ความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา  

  16.2ส่วนประกอบของการควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา 
16.3โซลินอยด์วาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา 

   16.3.1โซลินอยด์วาล์ว4/2 ชนิดเลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์ และวาล์วกลับ
ด้วยสปริง 
   16.3.2โซลินอยด์วาล์ว4/3 ต าแหน่งกลาง P, A, B และ T ปิด  
   16.3.3โซลินอยด์วาล์ว4/3 ต าแหน่ง P ปิด T, A และ B ต่อถึงกัน 
   16.3.4โซลินอยด์วาล์ว4/3 ต าแหน่ง P ต่อ T, A และ B ปิด 

16.4สวิตช์ความดันในระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา  
16.5ชนิดของวงจรควบคุมทางไฟฟูาในระบบไฮดรอลิกส์ 
16.6วงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟูา 
16.7ข้อดี– ข้อเสียของระบบไฮดรอลิกส์กับไฮดรอลิกส์ไฟฟูา 

 
5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..16...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 
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ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 
1.ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 

หน่วยการเรียนที่ 16 การฝึกปฏิบัติ  ข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย (ประมาณ 5 
นาที) 

2. ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 16  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ 
ระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา(ประมาณ 10 นาที) 

3.  ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 16 ระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา(ประมาณ 
5 นาที) 

ขั้นตอนที ่2 ขัน้ด าเนนิการสอน (ประมาณ 75 นาที) 
1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  16 
ขั้นตอนที ่3 ขัน้ท าแบบฝกึหัด  (ประมาณ 15 นาที) 
1.  ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 16 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้  เรื่อง  ระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา 
2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 16 (ประมาณ 5 นาที) 
ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 
ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 16   ระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูาโดยเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 
 
       5.2 กจิกรรมการเรยีนการสอน (ภาคปฏบิัต ิ 120 นาที) 

ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที1่  ขัน้การปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 
1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน  โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลาง

และอ่อนคละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบงานการทดลอง กลุ่มละ 1 ชุด 
2.  นักศึกษาปฏิบัติตามการทดลองใบปฏิบัติงานที่ 16เรื่องการควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟูา 
ขั้นตอนที2่  ขัน้สรปุผลการปฏบิตัิงาน(10 นาที) 
1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟูา  ลง

ในแบบค าถามท้ายการทดลอง 
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2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการทดลอง ใบปฏิบัติงานที่ 16เรื่องการควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟูา 

ขั้นตอนที3่  ขัน้ประเมนิผลความก้าวหนา้(15 นาท)ี 
นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ 
ขั้นตอนที ่ 4  ขั้นเฉลย (15 นาท)ี 
นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 

 
6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
        - สื่อหลัก 

6.1 คัมภีร์ ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System). เดชฤทธิ์   มณีธรรม. 
กรุงเทพมหานคร. ส านักพิมพ์เคทีพี.  2548. 

6.2 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ทักษิณ   โสภาปิยะ. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วังอักษร.2552. 

6.3 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์.วันชัย   จันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2542. 

6.4 Hydraulics .Workbook Basic Level. ที่มา :  www.festo-didactic.com/int-en/  
ค้นคว้าเมื่อ 18  สิงหาคม 2554 
 
       - สื่อประกอบการสอน 
 6.5 สือ่ของจรงิ ชดุฝึกไฮดรอลิกส ์
 6.6 เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่16ระบบไฮดรอลกิส์ไฟฟูา 

6.7ใบปฏบิัตงิานที ่16  เรือ่ง  การควบคมุวงจรไฮดรอลิกสไ์ฟฟูา  
6.8 สือ่ประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่16ระบบไฮดรอลกิส์ไฟฟูา 
 

7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
  1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 16เรื่องระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา 
2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 16 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบปฏิบัติงานที่ 16 
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8. การวดัผลและประเมนิผล 
 สมรรถนะประจ าหน่วย ออกแบบ และต่อวงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟูาตามหลักการ 

 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1.  บอกความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูา

ได้ 
2.  บอกส่วนประกอบของการควบคุมระบบ 

ไฮดรอลิกส์ไฟฟูาได้ 
3.  เลือกใช้โซเลนอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) 

แบบต่าง ๆ  ได้ 
4.  บอกสัญลักษณ์ของโซเลนอยด์วาล์ว 

(Solenoid Valve) แบบต่าง ๆ  ได้ 
5.  อธิบายการท างานของโซเลนอยด์วาล์วแบบ

ต่าง ๆ ได้   
6.  อธิบายหลักการท างานของสวิตช์ความดันใน

ระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูาได้  
7.  เขียนวงจรควบคุมทางไฟฟูาในระบบ 

ไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆ 
 
 

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 16 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 16 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1.  เตรียมชุดฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์การทดลอง

วงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟูาได้ถูกต้อง   
2.  ปฏิบัติงานต่อวงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟูาแบบ

ควบคุมการท างานแบบจังหวะได้ถูกต้อง   
3.  บันทึกและสรุปผลการทดลองวงจรควบคุม

 
 

ใบปฏิบัติงานที่ 
16 

 
 
แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติตาม
ใบปฏิบัติงาน 

 
 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
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การท างานแบบจังหวะได้ถูกต้อง   
4.  ปฏิบัติงานต่อวงจรการท างานไฮดรอลิกส์

ด้วยวาล์วความดันไฟฟูาได้ถูกต้อง   
5.  บันทึกและสรุปผลการทดลองวงจรการ

ท างานไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วความดันไฟฟูา 
ได้ถูกต้อง   
6.  ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์การ

ทดลองวงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟูาได้ถูกต้อง   
7.  เก็บเครื่องมือ  วาล์ว และอุปกรณ์

ประกอบการทดลองได้ถูกต้อง   
 
 

 
 

ที่ 16 

9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 16 เรื่อง ระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูาภาคทฤษฏี นักศึกษา 
มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟูาในภาพรวมแล้วการเรียน การสอนหน่วยนี้  นักศึกษาร้อยละ 80  สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนที่ก าหนดไว้ 

ผลการใช้แผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
 

 
 9.2 ปัญหาที่พบ 
 อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ไฟฟูา เช่น โซเลนอยด์บางตัว อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน  เนื่องจากใช้
งานกันมานาน มีช ารุด เสื่อมสภาพ  
 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 
ก าชับให้นักศึกษา มีการตรวจสภาพ หรือตรวจสอบก่อนน าไปใช้งานจริง 
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แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 17 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหนว่ย  การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยพีแอลซ ี สอนครั้งที่ 17/18 

ชื่อเรื่อง  การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยพีแอลซี จ านวน  4  คาบ 

 
1.สาระส าคญั  

หน่วยนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษา  และปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยพี
แอลซี ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมากในการท าความเข้าใจ และจะกล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบวงจรไฮ
ดรอลิกส์ ควบคุมด้วยพีแอลซี   การก าหนดขอบเขตและขั้นตอนในการออกแบบ ตลอดจนถึงการ
ก าหนดประเภทและจ านวนอินพุต/เอาต์พุต  การก าหนดต าแหน่งของหน่วยอินพุต/เอาต์พุตของพี
แอลซี จะน าไปสู่การออกแบบและเขียนโปรแกรมเข้าพีแอลซี และการการทดสอบการท างานของ
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โปรแกรม   การติดตั้ง และต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับพีแอลซี   รวมถึงการทดสอบการท างาน
ร่วมกับระบบจริงในระบบไฮดอรลิกส์ 

 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

ออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยพีแอลซี 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

         3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยพี
แอลซีที่ใช้งานในระบบไฮดรอลิกส์ 

 2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการทดสอบ การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยพีแอลซี 
 3. เพ่ือให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
       3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. บอกขั้นตอนการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยพีแอลซีได้ 
2. ก าหนดขอบเขตและขั้นตอนได้ 
3. ก าหนดประเภทและจ านวนอินพุต/เอาต์พุตได้ 
4. ก าหนดต าแหน่งของหน่วยอินพุต/เอาต์พุตได้ 
5. ออกแบบและเขียนโปรแกรมเข้า PLCได ้
6. ทดสอบการท างานของโปรแกรมได้ 
7. ติดตั้ง และต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับ  PLC ได้ 
8. ทดสอบการท างานร่วมกับระบบจริงได้ 
 

       3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. เขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมจากเงื่อนไขที่ก าหนด เพ่ือใช้ควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์ได้ 
2. ประยุกต์ใช้งาน พีแอลซี ในการควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์ได้ 
3. เขียนค าสั่งโปรแกรม และสร้างโปรแกรมการใช้งาน ตาม LAD  ที่ออกแบบได้ 
4. เชื่อมโยงค าสั่งโปรแกรม I / O ของ CPU  ได ้
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5. ก าหนดค่า CPU  และอับโหลดโปรแกรม ไปยัง CPU ได ้
6. ดาวน์โหลดโปรแกรมกับ CPU ได ้
7. ทดสอบการท างานของโปรแกรม ได้ 
8. อธิบายการท างาน จากผลการทดลองได้ 
9.ให้ความร่วมมือในการท าความสะอาด เครื่องมืออุปกรณ์การทดลองได้ 
10. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดลองได้ 

 
      3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
         17. การออกแบบวงจรไฮดรอลกิส์ควบคุมดว้ยพแีอลซี 
 17.1การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยพีแอลซี  

17.1.1 ก าหนดขอบเขตและขั้นตอน 
17.1.2ก าหนดประเภทและจ านวนอินพุต/เอาท์พุต 
17.1.3ก าหนดต าแหน่งของหน่วยอินพุต/เอาท์พุต 
17.1.4ออกแบบและเขียนโปรแกรมเข้าPLC 
17.1.5 ทดสอบการท างานของโปรแกรม 
17.1.6ติดตั้ง และต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับ  PLC 
17.1.7ทดสอบการท างานร่วมกับระบบจริง 

17.2การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ด้วยPLC  
  17.2.1วงจรควบคุมการเปลี่ยนต าแหน่งของสายการผลิต 
  17.2.2วงจรควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ จ านวน 2 ตัว ท างานแบบต่อเนื่อง 
 

 
5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..17...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 

ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 



118 
 

1. ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 
หน่วยการเรียนที่  17  การฝึกปฏิบัติ   ข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย 
(ประมาณ 5 นาที) 

2. ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยที่ 17  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ
การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยพีแอลซี(ประมาณ 10 นาที) 

3. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่ 17 การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์
ควบคุมด้วยพีแอลซี(ประมาณ 5 นาที) 

ขั้นตอนที ่2 ขัน้ด าเนนิการสอน (ประมาณ 75 นาที) 
1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  17 
 
ขั้นตอนที ่3 ขัน้ท าแบบฝกึหัด  (ประมาณ 15 นาที) 
1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 17 (ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้  เรื่อง การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยพีแอลซี 
2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 17 (ประมาณ 5 นาที) 
ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 
ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 17  การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ ควบคุม

ด้วยพีแอลซี โดยให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 
 

       5.2 กจิกรรมการเรยีนการสอน (ภาคปฏบิัต ิ120 นาที) 
ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที ่1  ขั้นการปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 
1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน  โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลาง

และอ่อนคละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน กลุ่มละ 1 ชุด 
2.  นักศึกษาปฏิบัติตามการทดลองใบปฏิบัติงานที่  17เรื่อง การควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์ด้วยพี

แอลซี 
ขั้นตอนที ่2  ขั้นสรปุผลการปฏบิตัิงาน(10 นาที) 
1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการต่อวงจรไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยพี

แอลซี  ลงในแบบค าถามท้ายการทดลอง 
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2. ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการทดลอง ใบปฏิบัติงานที่ 17เรื่องการควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์ด้วยพี
แอลซี 

ขั้นตอนที ่3  ขั้นประเมนิผลความกา้วหน้า(15 นาท)ี 
นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ 
ขั้นตอนที ่ 4  ขั้นเฉลย (15 นาท)ี 
นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 

 
6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
        - สื่อหลัก 

6.1 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ทักษิณ   โสภาปิยะ. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วังอักษร.2552 

6.2 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ฐิฑารีย์   ถมยา. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน). 2545. 

6.3 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น.ณรงค์   ตันชีวะวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน). 2546. 

6.4 Hydraulics. Workbook Basic Level.ที่มา :  www.festo-didactic.com/int-en/  
ค้นคว้าเมื่อ 20  สิงหาคม 2554 
 
       - สื่อประกอบการสอน 
 6.5 สือ่ของจรงิ ชดุฝึกไฮดรอลิกส ์
 6.6เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่17การออกแบบวงจรไฮดรอลกิส์ควบคุมดว้ย
พีแอลซ ี

6.7 ใบปฏบิัตงิานที ่17  เรือ่ง  การควบคมุวงจรไฮดรอลิกส ์ดว้ยพแีอลซี  
6.8 สือ่ประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่17การออกแบบวงจรไฮดรอลกิส์

ควบคุมดว้ยพีแอลซี 
 

7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
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  1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 17เรื่องการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยพี
แอลซี 
2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 17 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบปฏิบัติงานที่ 17 
 
8. การวดัผลและประเมนิผล 
 สมรรถนะประจ าหน่วย ออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยพีแอลซี 

 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. บอกขั้นตอนการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์

ควบคุมด้วยพีแอลซีได้ 
2. ก าหนดขอบเขตและขั้นตอนได้ 
3. ก าหนดประเภทและจ านวนอินพุต/เอาต์พุต

ได้ 
4. ก าหนดต าแหน่งของหน่วยอินพุต/เอาต์พุตได้ 
5. ออกแบบและเขียนโปรแกรมเข้า PLCได้ 
6. ทดสอบการท างานของโปรแกรมได้ 
7. ติดตั้ง และต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับ  PLC ได ้
8. ทดสอบการท างานร่วมกับระบบจริงได้ 
 

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 17 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 17 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมจากเงื่อนไขที่

ก าหนด เพื่อใช้ควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
2. ประยุกต์ใช้งาน พีแอลซี ในการควบคุม

วงจรไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
3. เขียนค าสั่งโปรแกรม และสร้างโปรแกรมการ

 
 

ใบปฏิบัติงานที่ 
17 

 
 
แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติตาม
ใบปฏิบัติงาน 

 
 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
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ใช้งาน ตาม LAD  ที่ออกแบบได้ถูกต้อง 
4. เชื่อมโยงค าสั่งโปรแกรม I / O ของ CPU  ได้

ถูกต้อง 
5. ก าหนดค่า CPU  และอับโหลดโปรแกรม ไป

ยัง CPU ได้ถูกต้อง 
6. ดาวน์โหลดโปรแกรมกับ CPU ได้ถูกต้อง 
7. ทดสอบการท างานของโปรแกรม ได้ถูกต้อง 
8. อธิบายการท างาน จากผลการทดลองได้

ถูกต้อง 
9.ให้ความร่วมมือในการท าความสะอาด 

เครื่องมืออุปกรณ์การทดลองได้ถูกต้อง 
10. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดลองได้ถูกต้อง 

 

ที่ 17 

 
9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 17 เรื่อง การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วย 
พีแอลซีภาคทฤษฏี นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีในภาพรวมแล้วการเรียน 
การสอนหน่วยนี้  นักศึกษาร้อยละ 80  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนที่ก าหนดไว้ 

ผลการใช้แผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
 

 
 9.2 ปัญหาที่พบ 
 - 
 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 

- 
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แผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยที่ 18 
ชื่อวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3100–0104 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหนว่ย  การตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ 

สอนครั้งที่ 18/18 

ชื่อเรื่อง  การตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ จ านวน  4  คาบ 
 

1.สาระส าคญั 
 

ในหน่วยนี้จะกล่าวถึงการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความหมาย จุดมุ่งหมาย และประเภทของการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์  ตลอดจนการอธิบายการตรวจซ่อม และบ ารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์   ข้อควรปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัยในการบ ารุงรักษาระบบนิวแมติกส์   ปัญหาการรั่วซึมของกระบอกสูบที่เกิดกับระบบไฮดรอ
ลิกส์   ความเสียหายของกระบอกสูบไฮดรอลิกส์หลักปฏิบัติในการเริ่มเดินระบบไฮดรอลิกส์ ข้อปฏิบัติ 
ในการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษา ระบบไฮดรอลิกส์  และอธิบายการตรวจซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฮ
ดรอลิกส์ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติการตรวจซ่อมและ
บ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
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ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ 

3. จดุประสงค์การเรียนรูป้ระจ าหนว่ย 

         3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาในงานนิวแม

ติกส์และไฮดรอลิกส์ 
 2.  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ 

3.  เพ่ือให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการที่ดี มีวินัย ความประหยัด รอบคอบและปลอดภัย 
 

  3.2จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ 
 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายการบ ารุงรักษาได้  
2. บอกประเภทของการบ ารุงรักษาได้   
3. บอกจุดมุ่งหมายของการบ ารุงรักษาได้  
4. อธิบายการบ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์ได้   
5. บอกข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการบ ารุงรักษาระบบนิวแมติกส์ได้  
6. อธิบายการตรวจซ่อม และบ ารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ได้  
7. บอกปัญหาการรั่วซึมของกระบอกสูบที่เกิดกับระบบไฮดรอลิกส์ได้   
8.  บอกความเสียหายของกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ได้   
9. เขียนหลักปฏิบัติในการเริ่มเดินระบบไฮดรอลิกส์ได้  
10. บอกข้อปฏิบัติ ในการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ได้ 
 

       3.3 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะ 
เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1.  เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติงานบ ารุงรักษานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ประจ าวันได้ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติงานบ ารุงรักษานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามระยะเวลาได้ถูกต้อง 
3. ให้ความร่วมมือในการท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์การทดลองได้ถูกต้อง 
4. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดลองได้ถูกต้อง 

 
      3.4 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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 นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝุรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. สาระการเรยีนรู ้

18. การตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
18.1ความหมายการบ ารุงรักษา (maintenance)  
18.2ประเภทของการบ ารุงรักษา 

18.2.1การซ่อมบ ารุงโดยการซ่อมแซมส่วนที่เสีย 
18.2.2การบ ารุงรักษาตามแผน 
18.2.3การบ ารุงรักษาโดยการคาดคะเน 
18.2.4การบ ารุงรักษาแบบปูองกันล่วงหน้า 

18.3จุดมุ่งหมายของการบ ารุงรักษา 
18.4การบ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์ 

18.4.1แนวทางการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ปั๊มลมในระบบนิวแมติกส์  
18.4.2แนวทางการบ ารุงรักษาชุดปรับปรุบงคุณภาพลมอัด 

18.5ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการบ ารุงรักษาระบบนิวแมติกส์ 
18.6การตรวจซ่อม และบ ารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์  
18.7ปัญหาการรั่วซึมของกระบอกสูบที่เกิดกับระบบไฮดรอลิกส์ 

18.7.1การรั่วซึมภายนอก 
18.7.2การรั่วซึมภายใน 

18.8ความเสียหายของกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ 
18.8.1ความดันในการใช้งาน และภาระของกระบอกสูบ  
18.8.2สารตัวกลางเกิดการปนเปื้อน 
18.8.3การเกิดภาระด้านเดียว 
18.8.4ค่าพิกัดสวมของชิ้นงาน 
18.8.5 วัสดุที่ใช้ 
18.8.6อุณหภูมิในการใช้งาน 

18.9หลักปฏิบัติในการเริ่มเดินระบบไฮดรอลิกส์ 
18.9.1การตรวจสอบ 
18.9.2การเติมน้ ามันไฮดรอลิกส์ 
18.9.3การเริ่มเดินระบบ 
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18.10ข้อปฏิบัติ ในการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ 
18.11การตรวจซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ 

5. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สปัดาห์ที.่..18...)  เน้นการสอนแบบบรรยาย และสาธิต  โดยมีแนวการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
5.1กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี 120 นาที) 

ขั้นตอนที ่1 ขัน้เตรยีมการสอน   (ประมาณ  20 นาที) 
1. ครูปฐมนิเทศนักศึกษา สนทนาเช็คชื่อนักศึกษา  ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนประจ า 

หน่วยการเรียนที่ 18 การฝึกปฏิบัติ  ข้อตกลงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลประจ าหน่วย (ประมาณ 5 
นาที) 

2. ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่  18  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์(ประมาณ 10 นาที) 

3. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน หน่วยที่  18การตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาใน
งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์(ประมาณ 5 นาที) 

ขั้นตอนที ่2 ขัน้ด าเนนิการสอน (ประมาณ 75 นาที) 
1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน (ประมาณ 5 นาที) 
2. ครูให้เนื้อหา (ประมาณ 70 นาที) โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ โดยใช้สื่อ

การสอน เพาเวอร์พอยท์ ประกอบการสอนหน่วยที่  18 
ขั้นตอนที ่3 ขัน้ท าแบบฝกึหัด  (ประมาณ 15 นาที) 
1. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 18(ประมาณ 10 นาที) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และผลการเรียนรู้  เรื่อง การตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
2.ให้นักศึกษาสลับกันตรวจแบบฝึกหัดที่ 18 (ประมาณ 5 นาที) 
ขั้นตอนที ่4  ขัน้ประเมนิผล  (ประมาณ 10 นาที) 

 ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่18การตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาในงานนิว
แมติกส์และไฮดรอลิกส์โดยให้นักศึกษาสอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการเรียนครั้งนี้ 
 
       5.2 กจิกรรมการเรยีนการสอน (ภาคปฏบิัต ิ120 นาที) 
 ในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ใช้ขั้นตอนการสอนแบบทักษะซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1  ขั้นการปฏบิัตงิาน  (80 นาที) 
1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 3-5 คน  โดยแต่ละกลุ่มควรมีคนเก่ง  ปานกลาง

และอ่อนคละกัน  และให้ทุกกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามใบปฏิบัติงาน กลุ่มละ 1 ชุด 
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2.  นักศึกษาปฏิบัติตามการทดลองใบปฏิบัติงานที่ 18เรื่อง  การตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาใน
งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
 

ขั้นตอนที ่2  ขั้นสรปุผลการปฏบิตัิงาน(10 นาที) 
1.  นักศึกษาตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับงานการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาใน

งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ลงในแบบค าถามท้ายการทดลอง 
2.  ครูตรวจสอบความถูกต้องผลการทดลองและให้คะแนนตามแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการทดลอง ใบปฏิบัติงานที่  18เรื่อง  การตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาใน
งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

ขั้นตอนที ่3  ขั้นประเมนิผลความกา้วหน้า(15นาท)ี. 
 นักศึกษาทุกคนถูกประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ครูผู้สอนก าหนดหรือตามที่เห็นสมควร 
เพ่ือทดสอบทักษะและความเข้าใจ  

ขั้นตอนที ่ 4  ขั้นเฉลย (15นาที) 
 นักศึกษาร่วมกับครูในการเฉลยใบปฏิบัติงาน  พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน 
 
6. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
        - สื่อหลัก 

6.1 คัมภีร์ ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System). เดชฤทธิ์   มณีธรรม. 
กรุงเทพมหานคร.  
ส านักพิมพ์  เคทีพี.  2548. 

6.2 การบ ารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์.  บทความออนไลน์ ที่มา:  
http://www.globalseal.co.th/  ค้นคว้าเมื่อ  20 กรกฎาคม 2554 

6.3 เอกสารค าสอนพ้ืนฐานระบบไฮดรอลิกส์ของเครื่องจักรกล. รุ่งโรจน์   รัตนวารินทร์.  
กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545 

6.4 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์.วันชัย   จันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2542. 

6.5 เอกสารค าสอนวิชาไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 1. วันชัย  จันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547 

6.6 Pneumatics .Workbook Basic Level. ที่มา :  www.festo-didactic.com/int-en/  
ค้นคว้าเมื่อ  20 สิงหาคม 2554 
 



127 
 

       - สื่อประกอบการสอน 
 6.7 สือ่ของจรงิ ชดุฝึกไฮดรอลิกส ์
 6.8เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนว่ยที ่18การตรวจซ่อมและบ ารุงรกัษาในงาน 
นวิแมติกสแ์ละไฮดรอลิกส์ 

6.9ใบปฏบิัตงิานที ่18  เรือ่ง  การบ ารุงรกัษาในระบบนวิแมตกิส์และไฮดรอลกิส์  
6.10.สือ่ประกอบค าบรรยาย Power Point หนว่ยที ่18การตรวจซอ่มและบ ารุงรกัษา 

ในงานนวิแมติกสแ์ละไฮดรอลกิส์ 
 

7. หลักฐานการเรยีนรู ้
 7.1 หลักฐานความรู้ 
  1) ผลการทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 18เรื่องการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาในงาน 
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
2) ผลงานแบบฝึกหัดที่ 18 
 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบปฏิบัติงานที่ 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. การวดัผลและประเมนิผล 
 สมรรถนะประจ าหน่วย ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
ตามคู่มือ 
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จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นความรู้) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1.  บอกความหมายการบ ารุงรักษาได้  
2.  บอกประเภทของการบ ารุงรักษาได้   
3.  บอกจุดมุ่งหมายของการบ ารุงรักษาได้  
4.  อธิบายการบ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์ได้   
5.  บอกข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 

ในการบ ารุงรักษาระบบนิวแมติกส์ได้  
6.  อธิบายการตรวจซ่อม และบ ารุงรักษา

ระบบไฮดรอลิกส์ได้  
7.  บอกปัญหาการรั่วซึมของกระบอกสูบ 

ที่เกิดกับระบบไฮดรอลิกส์ได้   
8.  บอกความเสียหายของกระบอกสูบ 

ไฮดรอลิกส์ได้   
9.  เขียนหลักปฏิบัติในการเริ่มเดินระบบ 

ไฮดรอลิกส์ได้  
10.  บอกข้อปฏิบัติ ในการตรวจซ่อมและ

บ ารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ได้ 
 

แบบฝึกหัด 
 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน  
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 18 
 
 
แบบทดสอบ
หลังเรียน
หน่วยที่ 18 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 
 
 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (ดา้นทกัษะ) วธิกีารวดั 
เครื่องมือ 

ที่ใช ้
เกณฑ ์

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ แล้วนักศึกษาสามารถ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติงานบ ารุงรักษา 

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ประจ าวันได้ถูกต้อง 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติงานบ ารุงรักษา 

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามระยะเวลาได้ถูกต้อง 
3.  ให้ความร่วมมือในการท าความสะอาด

เครื่องมือ อุปกรณ์การทดลองได้ถูกต้อง 
4.  เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ทดลองได้ถูกต้อง 

 

 
 

ใบปฏิบัติงานที่ 
18 

 
 
แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติตาม
ใบปฏิบัติงาน 
ที่ 18 

 
 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
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9. บนัทกึผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
 9.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 18 เรื่อง การตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาในงานนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ภาคทฤษฏี นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีในภาพรวมแล้วการ
เรียน การสอนหน่วยนี้  นักศึกษาร้อยละ 80  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนที่ก าหนดไว้ 

ผลการใช้แผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
 

 
 9.2 ปัญหาที่พบ 
 - 
 
 
 9.3 แนวทางแก้ปัญหา 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


