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หลักสูตรรายวิชา 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

จุดประสงค์รายวิชา 
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น
2. มีทักษะเกี่ยวกับอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด

ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ
2. ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวแมติกส์
3. ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบไฮดรอลิกส์
4. ติดต้ังระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติ

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง สัญลักษณ์ หลักการทำงานเบื้องต้น การใช้งานของอุปกรณ์ วงจร

การทำงานเบื้องต้นแบบต่างๆ การทดสอบอุปกรณ์ การอ่าน การเขียน และต่อวงจรการทำงานแบบต่าง ๆ 
วงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลำดับ วงจรหน่วงเวลา และวงจรอื่น ๆ เป็นวงจรควบคุมด้วย
มือ (Manual) และควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 



หน่วยการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย 
จำนวน
คาบ 

ความสอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา 
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1 หลักการเบื้องต้นของระบบ 
นิวแมติกส์ 

4 ✓

2 ระบบการผลิตและจา่ยลม 4 ✓

3 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์ 4 ✓

4 วาล์วควบคุมทิศทาง 8 ✓

5 วาล์วควบคุมลมไหลทางเดียว 4 ✓

6 วาล์วควบคุมอัตราการไหล 4 ✓

7 วาล์วควบคุมความดัน 4 ✓

8 วาล์วหน่วงเวลา 4 ✓

9 ตัวนับ 4 ✓

10 การเขียนวงจรนิวแมติกส์ 8 ✓

11 พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส ์ 4 ✓

12 อุปกรณ์ต้นกำลังระบบ 
ไฮดรอลิกส์ 

8 ✓

13 อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส ์ 4 ✓

14 วาล์วไฮดรอลิกส ์ 4 ✓



โครงการจัดการเรยีนรู ้
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

สัปดาห์
ที่ 

หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย/รายการสอน ปฏิบัติ 
จำนวน
คาบ 

1 1 หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 1 4 
2 2 ระบบการผลิตและจา่ยลม แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 2 4 
3 3 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์ แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 3 4 

4-5 4 วาล์วควบคุมทิศทาง แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 4 
ใบงานท่ี 1-4 

4 

6 5 วาล์วควบคุมลมไหลทางเดียว แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 5 
ใบงานท่ี 5-6 

4 

7 6 วาล์วควบคุมอัตราการไหล แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 6 
ใบงานท่ี 7 

4 

8 7 วาล์วควบคุมความดัน แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 7 
ใบงานท่ี 8 

4 

9 8 วาล์วหน่วงเวลา แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 8 
ใบงานท่ี 9 

4 

10 9 ตัวนับ แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 9 
ใบงานท่ี 10 

4 

11-12 10 การเขียนวงจรนิวแมติกส์ แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 10 
ใบงานท่ี 11 

8 

13 11 พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส ์ แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 11 4 
14-15 12 อุปกรณ์ต้นกำลังระบบไฮดรอลิกส ์ แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 12 8 

16 13 อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส ์ แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 13 4 
17 14 วาล์วไฮดรอลิกส ์ แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 14 4 
18 วัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน 4 

รวม 72 



สมรรถนะย่อยและจดุประสงค์การปฏบิัติ 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

ชื่อเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
หน่วยที่ 1 หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ 

 1.1   ความหมายของระบบนิวแมติกส์ 
  1.2  ประวัติความเป็นมาของระบบ 

นิวแมติกส์ 
  1.3  ข้อดีข้อเสียของระบบนิวแมติกส์ 
  1.4  กฎเบ้ืองต้นของระบบนิวแมติกส์ 
  1.5  คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของอากาศ 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

    แสดงความรู้เกี ่ยวกับหลักการเบื ้องต้นของ
ระบบนิวแมติกส์ 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance 
Objectives) 

 ด้านความรู้ 
1. บอกความหมายของนิวแมติกส์

2. บอกประโยชน์ของระบบนิวแมติกส์ 3.
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของระบบ

นิวแมติกส์กับระบบอื่น ๆ 
4. บอกความหมายของความดัน อุณหภูมิ 

ความช้ืน 
5. เปรียบเทียบค่าความดัน อุณหภูมิ ระหว่าง

หน่วย 
6. คำนวณหาปริมาณไอน้ำในอากาศ และ

ความช้ืนสัมพัทธ์ 
7. อธิบายความสัมพัธ์ของความดัน อุณหภูมิ

และปริมาตรของอากาศ 
8. คำนวณหาค่าความดัน ปริมาตรและอุณหภูมิ

ของอากาศ 



สมรรถนะย่อยและจดุประสงค์การปฏบิัติ 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

ชื่อเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
หน่วยที่ 2  ระบบการผลิตและจ่ายลม 

2.1 โครงสร้างระบบการผลิตและจ่ายลม 
2.2 เครื่องอัดอากาศ 
2.3 ถังเก็บลม 
2.4  มอเตอร์ไฟฟ้า 
2.5 เครื่องระบายความร้อน 
2.6 เครื่องกำจัดความช้ืน 
2.7 เกจความดัน 
2.8 อุปกรณ์กรองลมท่อลมหลัก 
2.9 อุปกรณ์ระบายน้ำ 
2.10 วาล์วนิรภัย 
2.11 วาล์วกันกลับ 
2.12 ท่อส่งจ่ายลม 
2.13 ชุดปรับคุณภาพลมอัด 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
           แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตและจ่าย
ลม 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance 
Objectives) 
          ด้านความรู้ 

1. บอกส่วนประกอบของระบบการผลิตและ
ใช้ลม 

2. บอกหน้าท่ีและการทำงานของเครื่องอัด
อากาศ 

3. ระบุช่ือและหน้าท่ีของอุปกรณ์ในระบบผลิต
และจ่ายลม 

         ด้านทักษะ   
1. บอกช่ือส่วนประกอบในระบบการผลิตลม



สมรรถนะย่อยและจดุประสงค์การปฏบิัติ 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

ชื่อเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
หน่วยที่ 3 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์ 

3.1 อุปกรณ์ท่ีเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรง 
3.2 อุปกรณ์ท่ีเคล่ือนท่ีเป็นเส้นรอบวง 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานในระบบ

นิวแมติกส์

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance 
Objectives) 

  ด้านความรู้ 
1. บอกลักษณะโครงสร้างและการทำงานของ

ลูกสูบลมชนิดทำงานทางเดียว 
2. บอกลักษณะโครงสร้างและการทำงานของ

ลูกสูบลมชนิดทำงานสองทาง 
3. บอกอุปกรณ์ทำงานในลักษณะหมุนแก่วง
4. บอกอุปกรณ์ทำงานในลักษณะหมุนรอบ

  ด้านทักษะ   
1. นำตัวอักษรหน้าสัญลักษณ์ของอุปกรณ์

ทำงานเติมลงหน้าข้อให้ถูกต้อง 
2. นำตัวเลขจากรูปเติมหน้าข้อให้ถูกต้อง



สมรรถนะย่อยและจดุประสงค์การปฏบิัติ 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

ชื่อเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
หน่วยที่ 4   วาล์วควบคุมทิศทาง 

 4.1 สัญลักษณ์ของวาล์วควบคุม
ทิศทาง 

4.2 การอ่านโค้ดสัญลักษณ์วาล์ว 
4.3 การตั้งช่ือรูลม 
4.4 การบังคับการเล่ือนของวาล์ว 
4.5 การอ่านสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุม

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมทิศทาง 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance 
Objectives) 

ด้านความรู้ 
1. อ่านความหมายของลักษณะของ

วาล์วควบคุมทิศทาง 
2. อ่านโค้ดสัญลักษณ์วาล์ว
3. อ่านสัญลักษณ์วาล์วควบคุมทิศทาง
ด้านทักษะ

1. เลือกทำเครื่องหมาย   ในช่อง
ความหมายให้ถูกต้อง 

2. ต่อวงจรและทดสอบการควบคุมกระบอก
สูบทางเดียวแบบ Direct control 

3. ต่อวงจรและทดสอบการควบคุมกระบอก
สูบทางเดียวแบบ Indirect control 

4. ต่อวงจรและทดสอบการควบคุมกระบอก
สูบสองทางแบบ Direct control 

5. ต่อวงจรและทดสอบการควบคุมกระบอก
สูบสองทางแบบ Indirect control 



สมรรถนะย่อยและจดุประสงค์การปฏบิัติ 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

ชื่อเรือ่ง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที่ 5 วาล์วควบคุมลมไหลทางเดียว 
5.1  วาล์วกันกลับ 
5.2  วาล์วกันกลับสองทาง 
5.3  วาล์วความดันสองทาง 
5.4  วาล์วเร่งระบาย 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมลมไหลทาง

เดียว 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance 
Objectives) 

ด้านความรู้ 
1. บอกโครงสร้างสัญลักษณ์และการทำงาน

ของวาล์วกันกลับ 
2. บอกโครงสร้างสัญลักษณ์และการทำงาน

ของวาล์วกันกลับสองทาง 
3. บอกโครงสร้างสัญลักษณ์และการทำงาน

ของวาล์วความดันสองทาง 
4. บอกโครงสร้างสัญลักษณ์และการทำงาน

ของวาล์วเร่งระบาย 

 ด้านทักษะ   
1. เลือกทำเครื่องหมาย   ในช่องให้ถูกต้อง
2. ต่อวงจรและทดสอบวงจรควบคุมการ

ทำงานระบบนิวแมติกส์ด้วยวาล์วกันกลับสองทาง 
3. ต่อวงจรและทดสอบวงจรควบคุมการ

ทำงานด้วยวาล์วความดันสองทาง 



สมรรถนะย่อยและจดุประสงค์การปฏบิัติ 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

ชื่อเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
หน่วยที่ 6  วาล์วควบคุมอัตราการไหล 

6.1  วาล์วควบคุมอัตราการไหล
สองทิศทาง 

6.2  วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียว 
6.3  การควบคุมความเร็วกระบอกสูบทาง

เดียว 
6.4  การควบคุมความเร็วกระบอกสูบสอง

ทาง 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมอัตราการ

ไหล 
2. อ่านวงจรควบคุมการไหลระบบนิวแมติกส์

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance 
Objectives) 

ด้านความรู้ 
1. บอกโครงสร้างและการทำงานของวาล์ว

ควบคุมอัตราการไหลสองทิศทาง 
2. บอกโครงสร้างและการทำงานของวาล์ว

ควบคุมอัตราการไหลทิศทางเดียว 
3. อ่านสัญลักษณ์การควบคุมความเร็ว

กระบอกสูบทางเดียว 
4. อ่านสัญลักษณ์การควบคุมความเร็ว

กระบอกสูบสองทาง 

ด้านทักษะ   
1. นำตัวเลข 1–5 ไปจับคู่กับอักษร ก–จ

หน้าสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง 
2. ทำข้อความ /เข้า/ออก/เข้า และออก/

เติมลงในคำตอบให้ถูกต้อง 
3. ต่อวงจรและทดสอบการควบคุมความเร็ว

ของลูกสูบ 



สมรรถนะย่อยและจดุประสงค์การปฏบิัติ 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

ชื่อเรือ่ง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที่ 7 วาล์วควบคุมความดัน 
7.1  วาล์วลดความดัน 
7.2  วาล์วระบายความดัน 
7.3  วาล์วจัดลำดับ 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมความดันได้

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
ด้านความรู้ 
1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วลด

ความดัน 
2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์ว

ระบายความดัน 
3. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์ว

จัดลำดับ 

             ด้านทักษะ   
1. นำตัวอักษรจับคู่กับตัวเลขให้ถูกต้อง
2. ต่อวงจรและทดสอบวงจรควบคุมการ

ทำงานด้วยวาล์วควบคุมความดัน



สมรรถนะย่อยและจดุประสงค์การปฏบิัติ 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

ชื่อเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
หน่วยที่ 8 วาล์วหน่วงเวลา 

8.1  วาล์วหน่วงเวลาแบบปกติปิด 
8.2  วาล์วหน่วงเวลาแบบปกติเปิด 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วหน่วงเวลา 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance 
Objectives) 

ด้านความรู้ 
1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์ว

หน่วงเวลาแบบปกติปิด 
2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์ว

หน่วงเวลาแบบปกติเปิด 

ด้านทักษะ   
1. ทำเครื่องหมายถูก ✓ หน้าข้อท่ีถูก หรือ

ผิด  หน้าข้อที่ผิด 
2. ตอ่วงจรและทดสอบวงจรควบคุมดวยวาลว

หนวงเวลา



สมรรถนะย่อยและจดุประสงค์การปฏบิัติ 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

ชื่อเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
หน่วยที่ 9  ตัวนับ 

9.1  ตัวนับชนิดนับอย่างเดียว 
9.2  ตัวนับชนิดต้ังจำนวนได้ 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับตัวนับ

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance 
Objectives) 

ด้านความรู้ 
1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของตัวนับ

ชนิดนับอย่างเดียว 
2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของตัวนับ

ชนิดต้ังจำนวนได้ 

ด้านทักษะ   
1. ทำเครื่องหมาย  ✓  หน้าข้อท่ีถูก  หรือ

 หน้าข้อที่ผิด
2. บอกความหมายสัญลักษณ์
3. ต่อวงจรและทดสอบวงจรควบคุม

การทาํงานดวยตัวนับ 



สมรรถนะย่อยและจดุประสงค์การปฏบิัติ 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

ชื่อเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
หน่วยที่ 10 การเขียนวงจรนิวแมติกส์ 

10.1  การกำหนดไดอะแกรมวงจร 
นิวแมติกส์ 

10.2  การกำหนดโค้ดอุปกรณ์ 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนวงจร

นิวแมติกส์ 
2. อ่านและเขียนวงจรระบบนิวแมติกส์ตาม

หลักการและกระบวนการ 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance 
Objectives) 

ด้านความรู้ 
1. อ่านความหมายไดอะแกรมของวงจร

นิวแมติกส์ 
2. อ่านและกำหนดโค้ดอุปกรณ์แบบตัวอักษร

และแบบตัวเลข 

ด้านทักษะ   
1. บอกความหมายของโค้ดได้
2. ทำระบบการกำหนดโค้ดแบบตัวอักษร

และตัวเลขกำหนดลงในวงจรนิวแมติกส์ 
3. ต่อวงจรและทดสอบวงจรควบคุม

กึ่งอัตโนมัติ/อัตโนมัต ิ



สมรรถนะย่อยและจดุประสงค์การปฏบิัติ 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

ชื่อเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
หน่วยที่ 11  พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส์ 

11.1  ความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ 
11.2  คุณสมบัติของของเหลว 
11.3  เครื่องจักรระบบไฮดรอลิกส์ 
11.4  โครงสร้างระบบไฮดรอลิกส์ 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
 แสดงความรู้พื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์ 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance 
Objectives) 

ด้านความรู้ 
1. บอกความหมายของระบบไฮดรอลิกส์
2. บอกคุณสมบัติของของเหลวในระบบ

ไฮดรอลิกส์ 
3. ยกตัวอย่างเครื่องจักรระบบไฮดรอลิกส์
4. บอกส่วนประกอบพื้นฐานในระบบ

ไฮดรอลิกส์ 

ด้านทักษะ   
1. นำตัวอักษรหน้าข้อความเติมหน้าตัว
เลขใหสัมพันธกัน



สมรรถนะย่อยและจดุประสงค์การปฏบิัติ 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

ชื่อเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
หน่วยที่ 12 อุปกรณ์ต้นกำลังระบบไฮดรอลิกส์ 

12.1  ถังพักน้ำมันไฮดรอลิกส์ 
12.2  ปั๊มไฮดรอลิกส์ 
12.3  ถังสะสมความดัน 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
       แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต้นกำลังใน
ระบบไฮดรอลิกส์
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance 
Objectives) 

ด้านความรู้ 
1. บอกหน้าท่ีและส่วนประกอบของถังพัก

น้ำมันไฮดรอลิกส์ 
2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของปั๊มแบบ

เฟืองแบบใบพัดและแบบลูกสูบ 
3. บอกหน้าท่ีประโยชน์และชนิดของถังสะสม

ความดัน 
ด้านทักษะ   
1. ตอบคำถามท่ีกำหนดให้ได้
2. นำตัวอักษรหน้ารูปภาพจับคู่กับตัวเลข

หน้าข้อความ 
3. ทņเครื่องหมาย  ✓  หน้าข้อที่ถูก หรือ

 ³  หน้าข้อที่ผิด 

4. จับคูŗระหวŗŅงสัญลักษณของปัม๊

ไฮดรอลิกส์กับคำอธิบายชนิดของปม



สมรรถนะย่อยและจดุประสงค์การปฏบิัติ 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

ชื่อเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
หน่วยที่ 13 อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ 

13.1  กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ 
 13.2  มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
       แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานใน

ระบบไฮดรอลิกส์

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance 
Objectives) 

ด้านความรู้ 
1. บอกลักษณะและการทำงานของกระบอก

สูบไฮดรอลิกส์ 
2. บอกลักษณะและการทำงานของ

มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
ด้านทักษะ   
1. จับคู่ระหว่างสัญลักษณ์และคำอธิบาย
2. เขียนเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อท่ีถูก  หรือ

 หน้าข้อท่ีผิด
3. จับคู่ภาพโครงสร้างมอเตอร์ไฮดรอลิกส์

กับชื่อที่กำหนด 



สมรรถนะย่อยและจดุประสงค์การปฏบิัติ 
ชื่อวิชา   งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น      รหัสวิชา   20100–1008 
ท–ป–น     1–3–2  จำนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั้น 
ปวช. 

ชื่อเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
หน่วยที่ 14 วาล์วไฮดรอลิกส์ 

14.1  วาล์วควบคุมทิศทาง 
14.2  วาล์วกันกลับ 
14.3  วาล์วควบคุมอัตราไหล 
14.4  วาล์วแบ่งน้ำมัน  
14.5  วาล์วควบคุมความดัน 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
       แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วไฮดรอลิกส์ 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance 
Objectives) 

ด้านความรู้ 
1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์ว

ควบคุมทิศทาง 
2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์ว

กันกลับ 
3. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์ว

ควบคุมอัตราไหล 
4. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์ว

แบ่งน้ำมัน 
5. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์ว

ควบคุมความดัน 
ด้านทักษะ   
1. นำตัวเลขช่ือวาล์วจับคู่กับสัญลักษณ์ให้

ถูกต้อง 



 1 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยที่ 1 
ช่ือวิชา  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ 
             รหัสวิชา 20100-1008 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ช่ือหน่วย  หลกัการเบื้องตน้ของระบบนิวแมติกส์ สอนคร้ังที่ 1-2/18 
ช่ือเร่ือง หลกัการเบื้องตน้ของระบบนิวแมติกส์ จ านวน 8 คาบ 
          

หัวข้อเร่ือง 
1.1   ความหมายของระบบนิวแมติกส์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 
  1.2  ประวตัิความเป็นมาของระบบ 

นิวแมติกส์ 
  1.3  ขอ้ดีขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ 
  1.4  กฎเบื้องตน้ของระบบนิวแมติกส์ 
  1.5  คุณสมบตัิทางฟิสิกส์ของอากาศ 

 

แนวคิดส าคัญ 
 นิวแมติกส์เป็นระบบส่งก าลังโดยอาศัยลมเป็นตัวกลาง โดยแนวคิดของเทชิเบียส  ชาวกรีก เมื่อ  
2000 ปีก่อน และใน ค.ศ. 1883 ถูกใช้ในระบบเบรกลมรถไฟของเยอรมัน หลงัจากนั้นได้ถูกพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองและใช้มากในอุตสาหกรรม  มีขอ้ดีในเร่ืองไม่ระเบิด ประหยดัค่าใช้จ่าย ระบบนิวแมติกส์จะอาศัย
ความสัมพนัธ์ระหว่างความดนั แรง อุณหภูมิ ปริมาตรและความช้ืน 
 

สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเบื้องตน้ของระบบนิวแมติกส์ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกความหมายของนิวแมติกส์ 1.   น าตวัอกัษรหนา้ขอ้ความดา้นขวามือ มา 
2. บอกประโยชน์ของระบบนิวแมติกส์     เติมลงหนา้ตวัเลขดา้นซ้ายมือให้สัมพนัธ์ 
3. เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ของระบบนิวแมติกส์                      กนั 
 กบัระบบอื่น ๆ   2.  ท าเคร่ืองหมายถูก   ✓  หนา้ขอ้ที่ถูก  หรือ 
4. บอกความหมายของความดนั อณุหภูมิ ความช้ืน    ผิด    หนา้ขอ้ที่ผิด 
5. เปรียบเทียบค่าความดนั อุณหภูมิ ระหว่างหน่วย    3.  แสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบ 
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6. ค านวณหาปริมาณไอน ้าในอากาศ และความ 
 ช้ืนสัมพทัธ์ 
7. อธิบายความสัมพธ์ัของความดนั อณุหภูมิ และ 
 ปริมาตรของอากาศ 
8. ค านวณหาค่าความดนั ปริมาตรและอุณหภูม ิ
 ของอากาศ 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ความมีน ้ าใจและแบ่งบัน        

ความร่วมมือ  ความมีมารยาท 

 
เนื้อหาสาระ 

1.1 ความหมายของระบบนิวแมติกส์ 
 ความหมายของระบบนิวแมติกส์ลว้นเก่ียวขอ้งกบัอากาศทั้งส้ิน เพราะลกัษณะการท างานของ 
ระบบนิวแมติกส์ เป็นการน าลมมาใช้เป็นพลงังานขบัดนัให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เคลื่อนที่ เช่น ใชส่้งก าลงัให้วาล์ว
เลื่อนไป–มา เพื่อควบคุมให้ลูกสูบเลื่อนเขา้–ออก หรือควบคุมให้มอเตอร์ลมหมุนทวน–ตามเข็มนาฬิกา เป็นตน้  

1.2  ประวตัิความเป็นมาของระบบนิวแมติกส์ 
เมื่อ 2000 ปีก่อน เทซิเบียส (Ktesibios) ชาวกรีกใชก้ารอดัลมเป็นตน้ก าลงัยิงอาวุธ  
ค.ศ. 1883 ใชใ้นระบบเบรกลมในรถไฟของเยอรมนั  
ค.ศ. 1835 ใชใ้นระบบส่งเอกสารทางท่อลมของออสเตรีย 

1.3  ขอ้ดี ขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ 
ขอ้ดีของระบบนิวแมติกส์ 
1. ไม่มีการระเบิด หรือลุกไหม้เป็นเปลวไฟ จึงประหยดัค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการป้องกันความ

ปลอดภยั 
2. ความเร็วของเคร่ืองมือที่ใชร้ะบบนิวแมติกส์  ให้ความเร็วในการท างานสูง 1–2 m/s 
3. เมื่ อ ใช้ งาน แล้วส าม ารถระบ ายลม  ออก สู่บ รรยาก าศได้ทันที โดยไม่ ต้อ ง เ ดิน 

ท่อทางน ากลบัมาใชอ้ีก 
4. สามารถน าลมที่อดัตวัแลว้เก็บไวใ้นถงัและน าไปใชง้านไดท้นัที 
5. ถา้ใชง้านอุปกรณ์นิวแมติกส์จนเกินก าลงั อุปกรณ์ก็ยงัมีความปลอดภยั 
6. สามารถปรับความเร็วในการท างานไดโ้ดยใชอุ้ปกรณ์ควบคุมความเร็ว และสามารถท าให้

รอบในการท างานสูงถึง 8,000 รอบต่อวินาที 
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7. สามารถปรับความดนัลมอดัให้มีค่ามากน้อยไดต้ามตอ้งการ โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมความ
ดนั 

8. ความสะอาดของระบบนิวแมติกส์ดีมาก เพราะมีชุดปรับคุณภาพลมก่อนน าไปใชง้าน 
9. ระยะชกัของกา้นสูบสามารถปรับแต่งระยะชกัให้ส้ันหรือยาวไดต้ามตอ้งการ 
10. สามารถท างานไดท้ี่ระดบัความแตกต่างของอุณหภูมิ 
ขอ้เสียของระบบนิวแมติกส์ 
1. บางคร้ังมีการเพ่ิมอุปกรณ์นิวแมติกส์เขา้มาในวงจรโดยไม่ค านึงถึงความสามารถของเคร่ือง

อดัลม ซ่ึงอาจจะท าให้เคร่ืองจกัรท างานคลาดเคลื่อนได ้
2. ลมที่ไดม้าจากการอัดตัวในระบบนิวแมติกส์จะมีความช้ืนปนอยู่ และเมื่อความดนัลดลง 

จะท าให้เกิดหยดน ้าขึ้นได ้
3. การท างานของระบบนิวแมติกส์มักจะมีเสียงดัง เพราะจะต้องมีการระบายลมทิ้งออกสู่

บรรยากาศ จึงจ าเป็นจะตอ้งมีตวัเก็บเสียง 
4. ความดนัของลมอดัในระบบนิวแมติกส์จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ถา้อุณหภูมิสูง ความ

ดนัก็จะสูง และถา้อุณหภูมิต ่าความดนั ก็จะต ่าลงดว้ย 
5. ถ้าต้องการแรงในการใช้งานมาก เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบจะต้องมีขนาดโตขึ้ น 

เพื่อที่จะให้ไดแ้รงตามตอ้งการ ซ่ึงลูกสูบในระบบนิวแมติกส์จะมีขนาดจ ากดั 
1.4  กฎเบื้องตน้ของระบบนิวแมติกส์ 

1.4.1 ความดันอากาศ คือ แรงดันของอากาศที่กระท าต่อวตัถุในแนวตั้งฉาก หน่วยวดัแรงดัน
อากาศสากล นิยมใชก้นัมีอยูด่งัน้ี 
  Pa = ปาสคาล 
  N/m2 = นิวตนั/ตารางเมตร 
  kg/cm2 = กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
  PSI = ปอนด/์ตารางน้ิว 
  bar = บาร์ 

1.4.2 ความดนับรรยากาศ (Atmospheric Pressure) หมายถึง แรงดันของอากาศที่กดลงมายงั
พ้ืนโลก เน่ืองจากพ้ืนโลกสูงต ่าไม่เท่ากนั ความดนับรรยากาศจึงเปลี่ยนแปลงตามไปดว้ย ที่ระดบัความสูง
เพ่ิมขึ้นความดนับรรยากาศจะลดลง ดงันั้นจึงไดก้  าหนดเอาระดับน ้ าทะเลเป็นระดบัมาตรฐานในการวดัค่า
ความดนับรรยากาศ ซ่ึงมีค่า 14.7 PSI หรือ 1.033 kg/cm2 หรือ 1.014 bar 

1.4.3 ความดันสมบูรณ์ (Absolute Pressure) หมายถึง ความดันแท้จริงที่วดัเปรียบเทียบกับ
ความดนัสุญญากาศ ดงันั้นความดนับรรยากาศจึงเป็นความดนัสัมบูรณ์ดว้ย 
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1.4.4 ความดัน เกจ (Gauge Pressure) หมายถึง ความดันที่ วัด เปรียบเที ยบกับความดัน
บรรยากาศ จะมีค่าเป็นบวกเมื่อมีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ และความดันเกจที่ ต ่ากว่าความดัน
บรรยากาศ จะมีค่าเป็นลบ 

1.4.5 ความสัมพนัธ์ของความดนั ความดนับรรยากาศ ความดนัสัมบูรณ์ และความดันเกจ มี
ความสัมพนัธ์กนั ดงัแสดงดว้ยสมการ 

ความดนัสัมบูรณ์ (Pa)   =   ความดนับรรยากาศ + ความดนัเกจ (Pg) 
1.4.6 อุณหภูมิ  หมายถึง ระดบัความร้อนของสารตวักลางที่สภาวะต่าง ๆ หน่วยวดัอุณหภูมิที่

นิยมใช ้คือ องศาเคลวิน (K) กบัองศาเซลเซียส (oC) ที่ระดบัอุณหภูมิ  
    0oC  =  273 K 

 –273oC  =  0 K 
  การเปลี่ยนแปลงค่าอุณหภูมิทุก 1oC จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1 K เช่นกนั 

1.4.7 ความช้ืน หมายถึง ปริมาณของไอน ้ าที่ปะปนอยู่ในอากาศ ความช้ืนสามารถรวมตวักัน
และกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ าได ้ซ่ึงขึ้นอยูก่บัอุณหภูมิและสภาวะของอากาศในขณะนั้น ๆ หน่วยวดัความช้ืนวดั
เป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) 

1.4.8 ความช้ืนอิ่มตัว หมายถึง ระดับความช้ืนสูงสุดที่อากาศสามารถดูดซับไว้ได้ ณ ระดับ
อุณหภูมิหน่ึง เช่น ที่ระดบัอุณหภูมิ 51oC อากาศสามารถดูดซบัความช้ืนไดสู้งสุด 86.9 g/m3  เป็นตน้ 

1.4.9 ความช้ืนสัมบูรณ์ หมายถึง ความช้ืนที่มีอยูจ่ริงในอากาศ  
1.4.10 ความช้ืนสัมพทัธ์ หมายถึง สัดส่วนของความช้ืนสัมบูรณ์ต่อความช้ืนอิ่มตัว สามารถ

เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 
  ความช้ืนสัมพทัธ์มีหน่วยเป็น เปอร์เซ็นต ์

1.5  คุณสมบตัิทางฟิสิกส์ของอากาศ 
1.5.1 กฎของบอยล ์(Boyle’s Law) จากกฎของบอยลจ์ะไดส้มการดงัน้ี 

P1  x  V1 = P2  x  V2 
  P1 = ความดนัเร่ิมตน้ (bar) 
  V1 = ปริมาตรเร่ิมตน้ (m3) 
  P2 = ความดนัสุดทา้ย (bar) 
  V2 =  ปริมาตรสุดทา้ย (m3) 
 
 

ความช้ืนอิ่มตวั 

ความช้ืนสัมบูรณ์  100 ความช้ืนสัมพทัธ์  = 
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1.5.2 กฎของชาร์ล (Charl’s Law) จากกฎของชาร์ลจะไดส้มการดงัน้ี 

2

2

2

1

T
V

T
V

=  

  V1  = ปริมาตรเร่ิมตน้ (m3) 
  V2  = ปริมาตรสุดทา้ย (m3) 
  T1  = อุณหภูมิเร่ิมตน้ (K) 
  T2  =  อุณหภูมิสุดทา้ย (K) 

1.5.3 กฎของเกยล์ูสแซก (Gay–Lussac’s Law) จากกฎของลูสแซกจะไดส้มการดงัน้ี 

2

2

2

1

T
T

P
P

=  

  P1 = ความดนัเร่ิมตน้ (bar) 
  P2  = ความดนัสุดทา้ย (bar) 
  T1  = อุณหภูมิเร่ิมตน้ (K) 
  T2  = อุณหภูมิสุดทา้ย (K) 

1.5.4 กฎทัว่ไปเก่ียวกบัก๊าซ เป็นการรวมเอากฎของบอยล์และชาร์ลเข้าดว้ยกนัภายใตส้ภาวะ
ใด ๆ ที่ก๊าซเปลี่ยนแปลงทั้งความดนั อุณหภูมิ และปริมาตร จะไดส้มการดงัน้ี 

1

11
T

VP 
  =  

2

22

T
VP 

 

  P1 = ความดนัเร่ิมตน้ (bar) 
  V1  = ปริมาตรเร่ิมตน้ (m3) 
  P2  = ความดนัสุดทา้ย (bar) 
  V2  = ปริมาตรสุดทา้ย (m3) 
  T1  = อุณหภูมิเร่ิมตน้ (K) 
  T2  = อุณหภูมิสุดทา้ย (K) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 1/18, คาบที่ 1-4/56) 

1. ครูช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัค าอธิบายรายวิชา จุดประสงคร์ายวิชา การวดัผลและประเมินผลการ
เรียน คุณลกัษณะนิสัยที่ตอ้งการให้เกิดขึ้น และขอ้ตกลงในการเรียน 

2. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
3. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
4. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 1  
5. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 

5.1 ครูน ารูปภาพเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากลมมาให้นกัเรียนดู  
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5.2 ครูตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากลม 
5.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนขอ้ 1-4 

6. ขั้นสอน 
6.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาจากเน้ือหาในหน่วยที่ 1 เร่ืองหลกัการเบื้องตน้ของระบบนิวแมติกส์ 
6.2 แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหน้าชั้นเรียนเพ่ือสรุปเก่ียวกับการใช้

ประโยชน์จากลม ประวตัิความเป็นมาของระบบนิวแมติกส์ และเปรียบเทียบข้อดี ขอ้เสียของระบบนิวแม
ติกส์ 

6.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
6.4 นกัเรียนท าแบบฝึกหัดตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

7. ขั้นสรุป 
 ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 2/18, คาบที่ 5-8/56) 

1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือและส ารวจ 
2. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 

2.1 ครูทบทวนเน้ือหาที่เรียนในคร้ังที่ 1 
2.2 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนขอ้ 5-8 

3. ขั้นสอน 
3.1 นกัเรียนศึกษาเน้ือหาจากหนังสือในหัวขอ้กฎเบื้องตน้ของระบบนิวแมติกส์ และคุณสมบติั

ทางฟิสิกส์ของอากาศ 
3.2 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัตวัอย่างการค านวณเก่ียวกบัเร่ืองกฎเบื้องตน้ของระบบนิวแม-

ติกส์ และคุณสมบตัิทางฟิสิกส์ของอากาศ 
3.3 สุ่มตวัอยา่งให้นกัเรียนออกมาท าการค านวณตามโจทยท์ี่ครูก าหนดให้ 
3.4 นกัเรียนท าแบบฝึกหัดตอนที่ 3 

4. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหัด และร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
5. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือการเรียนรู้ 

1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที่ 1 เร่ือง หลกัการเบื้องตน้ของระบบนิวแมติกส์ 
1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยที่ 1 
1.3 แบบฝึกหัดตอนที่ 1-3 



 7 

1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. แหล่งการเรียนรู้ 

2.1 หนงัสือเก่ียวกบัระบบนิวแมติกส์ ของส านกัพิมพต์่าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. การวดัผลและการประเมินผล 
1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 ตรวจแบบฝึกหัด 

2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ ์
2.4 แบบฝึกหัดตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียนไม่มี 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
2. ผลการท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที่ 1 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้  รหัสวิชา  20100-1008   
     บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 

 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงช่ือ...............................................                                            ลงช่ือ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยที ่2 
ช่ือวิชา  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ 
             รหัสวิชา 20100-1008 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ช่ือหน่วย  ระบบการผลิตและจ่ายลม สอนคร้ังที่  3/18 
ช่ือเร่ือง  ระบบการผลิตและจ่ายลม จ านวน  4  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
2.1 โครงสร้างระบบการผลิตและจ่ายลม แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 
2.2 เคร่ืองอดัอากาศ 
2.3 ถงัเก็บลม 
2.4  มอเตอร์ไฟฟ้า 
2.5 เคร่ืองระบายความร้อน 
2.6 เคร่ืองก าจดัความช้ืน 
2.7 เกจความดนั 
2.8 อุปกรณ์กรองลมท่อลมหลกั 
2.9 อุปกรณ์ระบายน ้า 
2.10 วาลว์นิรภยั 
2.11 วาลว์กนักลบั 

 2.12 ท่อส่งจ่ายลม 
 2.13 ชุดปรับคุณภาพลมอดั 
 

แนวคิดส าคัญ 
 ระบบการผลิตและจ่ายลมจะมีส่วนประกอบในระบบที่ส าคญั  คือเคร่ืองอดัอากาศ  มอเตอร์ไฟฟ้า  
ถงัเก็บลม  สวิตช์ความดนั  อุปกรณ์ระบายน ้า  วาลว์นิรภยั  อุปกรณ์ก าจดัความช้ืนและอุปกรณ์กรองลม 

 

สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบการผลิตและจ่ายลม 
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จุดประสงค์การปฏิบัติ 
                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 

1. บอกส่วนประกอบของระบบการผลิตและใชล้ม 1.   บอกช่ือส่วนประกอบในระบบการผลิตลม 
2. บอกหนา้ที่และการท างานของเคร่ืองอดัอากาศ      และจ่ายลม 
3. ระบุช่ือและหนา้ที่ของอุปกรณ์ในระบบผลิต   
 และจ่ายลม                        
   

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ความมีน ้ าใจและแบ่งบัน        

ความร่วมมือ  ความมีมารยาท 

   
เนื้อหาสาระ 

2.1 โครงสร้างระบบการผลิตและจ่ายลม 
 ส่วนประกอบของระบบการผลิตและการใชล้ม 

1. ระบบการผลิตและส่งจ่ายลมอดั 
  -  เคร่ืองอดัอากาศ (Air Compressor) 
  -  มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor) 
  -  สวิตช์ความดนั (Pressure Switch) 
  -  วาลว์ป้องกนัการไหลยอ้นกลบั (Check Valve) 
  -  ถงัเก็บลม (Air Tank) 
  -  เกจวดัความดนั (Pressure Gauge) 
  -  อุปกรณ์ระบายน ้า (Water Drain) 
  -  วาลว์นิรภยั (Safety Valve) 
  -  อุปกรณ์ก าจดัความช้ืน (Air Dryer) 

 -  อุปกรณ์กรองลม (Air Filter) 
2. ระบบการใชล้มอดั 

  -  ท่อส่งจ่ายลม (Ducting Work) 
  -  อุปกรณ์ระบายน ้า (Water Drain) 

   -  ชุดปรับคุณภาพลม (Service Unit) 
  -  วาลว์ควบคุมทิศทาง (Directional Control Valve) 
  -  อุปกรณ์ท างาน (Working Element) 
  -  อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (Speed Control) 
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2.2 เคร่ืองอดัอากาศ 
  เคร่ืองอดัอากาศ (Air Compressor) มีหน้าที่เปลี่ยนพลงังานกลให้อยู่ในรูปของพลงังานนิวแม
ติกส์ โดยที่ตวัเคร่ืองอดัจะดูดอากาศเขา้มาทางท่อดูดแลว้อดัให้มีความดนัเพ่ิมขึ้น จากนั้นจึงส่งอากาศที่ถูกอดั
แลว้ ไปเก็บยงัถงัพกัลม ก่อนที่จะถูกส่งไปใชง้านในระบบนิวแมติกส์ต่อไป 

2.3 ถงัเก็บลม 
 หน้าที่ของถงัเก็บลม คือ เก็บรักษาแรงดนัลมให้มีค่าเหมาะสมต่อการใช้งาน เก็บรักษาปริมาณ

ลมให้เพียงพอต่อการใช้งาน แยกไอน ้ าที่ปะปนมากบัลมอดัให้กลัน่ตวัเป็นหยดน ้ า ระบายความร้อนลมอัด 
และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ เช่น เกจวดัความดนั วาลว์ระบายน ้า วาลว์นิรภยั วาลว์ ปิด-เปิด เป็นตน้ 

2.4   มอเตอร์ไฟฟ้า 
 มอเตอร์ไฟฟ้าในการผลิตลม มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานกล เพื่อหมุนขับ
เคร่ืองอดัอากาศให้เปลี่ยนเป็นพลงังานลมอดั ขนาดของก าลงัขบั (HP) มอเตอร์ไฟฟ้า จะเปลี่ยนไป ตามความ
จุของถงัเก็บลมอดั 

2.5 เคร่ืองระบายความร้อน 
 มีหนา้ที่ ลดอุณหภูมิลมอดั ลดความช้ืน และลดฝุ่นละออง  
2.6 เคร่ืองก าจดัความช้ืน 
 เคร่ืองก าจดัความช้ืน (Air Dryer) มีหน้าที่ก  าจดัความช้ืนที่เหลือมาจากเคร่ืองระบายความร้อน

และถงัเก็บลมอดัซ ้าอีก 
2.7 เกจความดนั 
 เกจวดัความดนั (Pressure Gauge) มีหนา้ที่แสดงระดบัความดนัลมอดั มีหน่วยเป็น bar และ PSI 
2.8 อุปกรณ์กรองลมท่อลมหลกั 
 อุปกรณ์กรองลมท่อลมหลกั (Main Line Filter) มีหน้าที่จบัฝุ่นละออง น ้า และน ้ ามนั ในท่อลม

หลกั 
2.9 อุปกรณ์ระบายน ้า 
 อุปกรณ์ระบายน ้ า มีหน้าที่ระบายน ้ าออกจากอุปกรณ์ที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน ้ าออกสู่

ภายนอก 
2.10 วาลว์นิรภยั 
 วาลว์นิรภยั (Safety Valve) มีหนา้ที่ก  าจดัความดนัในถงัเก็บลมไม่ให้เกินค่าที่ก  าหนด 
2.11 วาลว์กนักลบั 
 วาลว์กนักลบั (Check Valve) มีหนา้ที่ป้องกนัการไหลยอ้นกลบัของลมในระบบผลิตลมอดั 
2.12 ท่อส่งจ่ายลม 

 การติดตั้งท่อลม 
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1. วางท่อเมนในแนวนอน ให้ลาดเอียงไปทางปลายท่อเพ่ือให้น ้าที่กลัน่ตวัไหลไปที่อุปกรณ์
ระบายน ้าได ้

2. ต่อท่อแยกลมออกจากท่อเมนทางดา้นบนเพ่ือป้องกนัน ้าเขา้ไปในระบบ 
3. ติดตั้งอุปกรณ์ระบายน ้าที่ปลายท่อลมที่ส่งจ่ายไปยงัจุดต่าง ๆ 

2.13 ชุดปรับคุณภาพลมอดั 
 ชุดปรับคุณภาพลมอัด (Service Unit) เป็นอุปกรณ์ที่ ช่วยในการท าความสะอาด ปรับแต่งค่า      

ความดัน รวมทั้งบางกรณีอาจมีการผสมน ้ ามันหล่อลื่นเข้าไปในลมอัดด้วย เพ่ือยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์   
นิวแมติกส์ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 3/18, คาบที่ 9-12/56) 

1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
3. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 2  
4. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือให้ไดข้อ้สรุป 
5. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
6. ขั้นสอน 

6.1 ครูอธิบาย บรรยาย และถามตอบ นกัเรียนศึกษาจากเน้ือหาในหัวขอ้เร่ือง 
6.2 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเพ่ือสรุป 
6.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
6.4 นกัเรียนท าแบบฝึกหัด 

7. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
8. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือการเรียนรู้ 

1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที่ 2 เร่ือง  ระบบการผลิตและจ่ายลม 
1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยที่ 2 
1.3 แบบฝึกหัด 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
2.1 หนงัสือเก่ียวกบัระบบนิวแมติกส์ ของส านกัพิมพต์่าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 
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การวัดผลและประเมินผล 
1. การวดัผลและการประเมินผล 

1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ผ่านเกณฑ ์

1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 ตรวจแบบฝึกหัด 

2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ ์
2.4 แบบฝึกหัดตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ทบทวนเน้ือหา รวมทั้งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหัด 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
2. ผลการท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที่ 2 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้  รหัสวิชา  20100-1008   
     บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 

 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงช่ือ...............................................                                            ลงช่ือ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                 ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 หน่วยที ่3 
ช่ือวิชา  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ 
             รหัสวิชา 20100-1008 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ช่ือหน่วย  อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ สอนคร้ังที่  4/18 
ช่ือเร่ือง  อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมตกิส์ จ านวน  4  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
3.1 อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง  แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 
3.2 อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่เป็นเส้นรอบวง 

 

แนวคิดส าคัญ 
 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์และแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลกัษณะการท างาน  คือ
อุปกรณ์ที่ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง  ซ่ึงเป็นลูกซูบท างานทางเดียวและสองทาง และอุปกรณ์ที่ท า
ให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวเส้นรอบวง  ซ่ึงเป็นการท างานในลกัษณะหมุนแกว่งและหมุนรอบ 
 

สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ 

 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกลกัษณะโครงสร้างและการท างานของ 1.   น าตวัอกัษรหนา้สัญลกัษณ์ของอุปกรณ์ 
 ลูกสูบลมชนิดท างานทางเดียว  ท างานเติมลงหนา้ขอ้ให้ถูกตอ้ง  
2. บอกลกัษณะโครงสร้างและการท างานของ 2. น าตวัเลขจากรูปเติมหนา้ขอ้ให้ถูกตอ้ง 
 ลูกสูบลมชนิดท างานสองทาง       
3. บอกอุปกรณ์ท างานในลกัษณะหมุนแก่วง 
4. บอกอุปกรณ์ท างานในลกัษณะหมุนรอบ  
   

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ความมีน ้ าใจและแบ่งบัน        

ความร่วมมือ  ความมีมารยาท 
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เนื้อหาสาระ 
3.1 อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง 

  อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง (Linear Motion) ในระบบนิวแมติกส์อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่เป็น
เส้นตรงจะนิยมใช้ลูกสูบลม (Pneumatic Cylinder) เพราะใช้งานง่าย โครงสร้างไม่ซับซ้อน ลูกสูบสามารถ
แบ่งได ้2 ชนิด คือ ลูกสูบลมชนิดท างานทางเดียว (Single Acting Cylinder) และ ลูกสูบลมชนิดท างานสอง
ทาง (Double Acting Cylinder) 

3.2 อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่เป็นเส้นรอบวง 
 อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่เป็นเส้นรอบวง (Rotary Motion) แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด 

1. อุปกรณ์ท างานในลกัษณะของการหมุนแกว่ง (Oscillation Motion) 
2. อุปกรณ์ท างานในลกัษณะหมุนรอบ (Rotary Motion) 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 4/18, คาบที่ 13-16/56) 

1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3 ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
3. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 3  
4. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือให้ไดข้อ้สรุป 
5. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
6. ขั้นสอน 

6.1 ครูอธิบาย บรรยาย และถามตอบ นกัเรียนศึกษาจากเน้ือหาในหัวขอ้เร่ือง 
6.2 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเพื่อสรุป 
6.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
6.4 นกัเรียนท าแบบฝึกหัดตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 

7. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
8. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนรู้ 
1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที่ 3 เร่ือง อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ 
1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยที่ 3 
1.3 แบบฝึกหัด 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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2. แหล่งการเรียนรู้ 
2.1 หนงัสือเก่ียวกบัระบบนิวแมติกส์ ของส านกัพิมพต์่าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. การวดัผลและการประเมินผล 
1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 ตรวจแบบฝึกหัด 

2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ ์
2.4 แบบฝึกหัดตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ทบทวนเน้ือหา รวมทั้งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหัด 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
2. ผลการท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที่ 3 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้  รหัสวิชา  20100-1008  
     บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 

 

 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงช่ือ...............................................                                            ลงช่ือ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 หน่วยที ่4 
ช่ือวิชา  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ 
             รหัสวิชา 20100-1008 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ช่ือหน่วย  วาลว์ควบคุมทิศทาง สอนคร้ังที่  5–6/18 
ช่ือเร่ือง  วาลว์ควบคุมทิศทาง จ านวน  8  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
 4.1 สัญลกัษณ์ของวาลว์ควบคุมทิศทาง แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 
 4.2 การอ่านโคด้สัญลกัษณ์วาลว์ ใบงานที่ 1-4 
 4.3 การตั้งช่ือรูลม 
 4.4 การบงัคบัการเลื่อนของวาลว์ 
 4.5 การอ่านสัญลกัษณ์ของวาลว์ควบคุมทิศทาง 
 4.6 โครงสร้างของวาลว์ควบคุมทิศทาง 

 

แนวคิดส าคัญ 
สัญลกัษณ์ของวาลว์ควบคุมทิศทางมีใชเ้พื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการน าไปใชแ้ละท าความเขา้ใจ 

วาล์วควบคุมทิศทางมีหน้าที่ควบคุมการไหลของลมให้เป็นไปตามที่ต้องการ เช่น ปิด -เปิด หรือเปลี่ยน
ทิศทางลมเพื่อให้อุปกรณ์ท างานและเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ตอ้งการ 
 

สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัวาลว์ควบคุมทิศทาง 

 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
  

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. อ่านความหมายของลกัษณะของวาลว์ 1.  เลือกท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง 
 ควบคุมทิศทาง ความหมายให้ถูกตอ้ง  
2. อ่านโคด้สัญลกัษณ์วาลว์ 2. ต่อวงจรและทดสอบการควบคุม    
3. อ่านสัญลกัษณ์วาลว์ควบคุมทิศทาง กระบอกสูบทางเดียวแบบ Direct control 
  3.  ต่อวงจรและทดสอบการควบคุม 

  กระบอกสูบทางเดียวแบบ Indirect control 
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  4. ต่อวงจรและทดสอบการควบคุม 
  กระบอกสูบสองทางแบบ Direct control 
  5. ต่อวงจรและทดสอบการควบคุม 
     กระบอกสูบสองทางแบบ Indirect control 
 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซ่ือสัตย์  สุจริต ความมีน ้ าใจและแบ่งบัน       

ความร่วมมือ ความมีมารยาท ไม่หยดุน่ิงที่จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อยา่งฉลาดและรอบคอบ 
 

เนื้อหาสาระ 
4.1 สัญลกัษณ์ของวาลว์ควบคุมทิศทาง 
 ใชเ้พื่อความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการอ่าน  และการท าความเขา้ใจการท างานของระบบนิวแม-

ติกส์ในวงการอุตสาหกรรม  
4.2 การอ่านโคด้สัญลกัษณ์วาลว์ 

 -  ต าแหน่งปกติเปิด  หมายถึง  ในต าแหน่งที่วาล์วคา้งอยูก่่อนลมผ่านออกได ้ NO (Normally  
Open) 
 -  ต าแหน่งปกติปิด หมายถึง  ในต าแหน่งที่วาลว์คา้งอยูก่่อนลมผ่านออกไมไ่ด ้ NC (Normally  
Closed) 

4.3 การตั้งช่ือรูลม 
 การตั้งช่ือโดยทัว่ไปนิยมใช้ 3 แบบ คือ แบบตวัเลข แบบตวัอกัษร และแบบตวัยอ่ แต่ที่พบเห็น 

ในปัจจุบนัจะเป็นแบบตวัเลขกบัแบบตวัอกัษร 
4.4 การบงัคบัการเลื่อนของวาลว์ 
 การบงัคบัการเลื่อนของวาลว์ควบคุมทิศทาง แบ่งได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ การเลื่อนโดยใชม้นุษย ์ 

การเลื่อนโดยใชก้ลไก การเลื่อนโดยใชล้ม และการเลื่อนโดยใชไ้ฟฟ้า 
4.5 การอ่านสัญลกัษณ์ของวาลว์ควบคุมทิศทาง 
 ตวัอยา่งการอ่านสัญลกัษณข์องวาลว์ควบคุมทิศทาง 

 อ่านว่า วาล์ว 2/2 ปกติเปิดเลื่อนวาล์ว โดยมือกด
กลับโดยสปริง (2/2 D.C. Valve Normally Open Set by 
Push Reset by Spring.) 

4.6 โครงสร้างของวาลว์ควบคุมทิศทาง 
  โครงสร้างของวาล์วควบคุมทิศทาง  วาล์วควบคุมทิศทางแบ่งลักษณะโครงสร้างออกเป็น 2 
ประเภท  คือ 

2(A) 

1(P) 



 21 

- แบบนัง่บ่า  (Poppet  Valve) 
  แบบลูกบอล  (Ball  Seat  Valve) 
  แบบแผ่นกลม  (Dise  Seat  Valve) 

- แบบเลื่อน  (Slidc  Valve) 
  แบบลูกสูบเลื่อน  (Piston  Slide  Valve) 
  แบบลูกสูบและแผ่นเลื่อน  (Piston  Flat  Slide  Valve) 
  แบบแผ่นหมุน  (Plate  Slide  Valve  or  Rotary  Slide  Valve) 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 5/18, คาบที่ 17-20/56) 

1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4 ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
3. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 4 หัวขอ้ที่ 4.1-4.3  
4. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเพื่อให้ไดข้อ้สรุป 
5. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติัขอ้ 1-3 
6. ขั้นสอน 

6.1 ครูอธิบาย บรรยาย และถามตอบ นกัเรียนศึกษาจากเน้ือหาในหัวขอ้เร่ือง 4.1-4.3 
6.2 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเพ่ือสรุป 
6.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
6.4 นกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานที่ 1-2 
6.5 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม 

7. ขั้นสรุป 
 ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 

  
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 6/18, คาบที่ 21-24/56) 

1. ครูทบทวนเน้ือหา 
2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
3. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 4 หัวขอ้ที่ 4.4-4.6  
4. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือให้ไดข้อ้สรุป 
5. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติัขอ้ 4-6 
6. ขั้นสอน 

6.1 ครูอธิบาย บรรยาย และถามตอบ นกัเรียนศึกษาจากเน้ือหาในหัวขอ้เร่ือง 4.4-4.6 
6.2 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเพ่ือสรุป 
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6.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
6.4 นกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานที่ 3-4 
6.5 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม 
6.6 นกัเรียนท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยที่ 4 

7. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
8. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนรู้ 
1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที่ 4 เร่ือง วาลว์ควบคุมทิศทาง 
1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยที่ 4 
1.3 แบบฝึกหัด 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
2.1 หนงัสือเก่ียวกบัระบบนิวแมติกส์ ของส านกัพิมพต์่าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. การวดัผลและการประเมินผล 
1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 ตรวจแบบฝึกหัด 

2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ ์
2.4 แบบฝึกหัดตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
2.5 ใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
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งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ทบทวนเน้ือหา รวมทั้งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหัดและ 
ใบงาน 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
2. ผลการท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที่ 4 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้  รหัสวิชา  20100-1008   
     บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 

 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงช่ือ...............................................                                            ลงช่ือ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                   ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 หน่วยที ่5 
ช่ือวิชา  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ 
             รหัสวิชา 20100-1008 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ช่ือหน่วย วาลว์ควบคุมลมไหลทางเดียว สอนคร้ังที่  7/18 
ช่ือเร่ือง  วาลว์ควบคุมลมไหลทางเดียว จ านวน  4  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
5.1  วาลว์กนักลบั แบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 

 5.2  วาลว์กนักลบัสองทาง ใบงานที่ 5-6 
 5.3  วาลว์ความดนัสองทาง 

5.4  วาลว์เร่งระบาย 
 

แนวคิดส าคัญ 
 วาลว์ควบคุมลมไหลทางเดียว ประกอบดว้ยวาลว์กนักลบั  วาลว์กนักลบัสองทาง  วาลว์ความดนัสอง
ทางและวาลว์เร่งระบาย  วาลว์แต่ระชนิดจะมีหนา้ที่และการน าไปใชแ้ตกต่างกนัไป 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัวาลว์ควบคุมลมไหลทางเดียว 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
  

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกโครงสร้างสัญลกัษณ์และการท างาน 1.  เลือกท าเคร่ืองหมาย    ในช่องให้ถูกตอ้ง 
 ของวาลว์กนักลบั 2. ต่อวงจรและทดสอบวงจรควบคุมการ 
2. บอกโครงสร้างสัญลกัษณ์และการท างาน  ท างานระบบนิวแมติกส์ดว้ยวาลว์กนักลบั 
 ของวาลว์กนักลบัสองทาง  สองทาง 
3. บอกโครงสร้างสัญลกัษณ์และการท างาน 3.  ต่อวงจรและทดสอบวงจรควบคุมการ  
 ของวาลว์ความดนัสองทาง  ท างานดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง 
4. บอกโครงสร้างสัญลกัษณ์และการท างาน  
 ของวาลว์เร่งระบาย 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซ่ือสัตย์  สุจริต ความมีน ้ าใจและแบ่งบัน       

ความร่วมมือ ความมีมารยาท ไม่หยดุน่ิงที่จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อยา่งฉลาดและรอบคอบ        
 
เนื้อหาสาระ 

 5.1  วาลว์กนักลบั 
 วาล์วกันกลับ (Check Valve) มีคุณสมบัติท าให้ลมไหลผ่านไปได้ทางเดียว โดยจะไหล

ยอ้นกลบัไม่ได ้  
 5.2  วาลว์กนักลบัสองทาง 
 วาล์วกันกลับสองทาง (Shuttle Valve) หรือ OR–Gate ประกอบด้วย วาล์วกันกลับสองตัว มี

ช่องลมเขา้ 2 ช่อง คือ X และ Y และมีช่องลมออก 1 ช่อง คือ A 
 5.3  วาลว์ความดนัสองทาง 
 วาล์วความดนัสองทาง (Two–Pressure Valve) หรือ AND–Gate ลักษณะโครงสร้างของวาล์ว
ความดนัสองทางจะคลา้ย กบั OR–Gate เพียงแต่ การที่วาล์วความดนัสองทางจะท าให้เกิดสัญญาณออกที่ A 
จะต้องมีสัญญาณเข้า 2 ด้าน คือ สัญญาณด้าน X และ Y หากสัญญาณเข้าเพียงด้านใดด้านหน่ึง จะไม่มี
สัญญาณออกที่ A 

5.4  วาลว์เร่งระบาย 

 วาล์วเร่งระบายมีหน้าที่ ช่วยระบายลมออกจากอุปกรณ์สู่ภายนอกอย่างรวดเร็ว  เพ่ือเพ่ิม
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบหรือมอเตอร์ลม 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 7/18, คาบที่ 25-28/56) 

1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 5 ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
3. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 5  
4. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเพื่อให้ไดข้อ้สรุป 
5. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
6. ขั้นสอน 

6.1 ครูอธิบาย บรรยาย และถามตอบ นกัเรียนศึกษาจากเน้ือหา 
6.2 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเพ่ือสรุป 
6.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
6.4 นกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานที่ 5-6 
6.5 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม 
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7. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
8. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนรู้ 
1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที่ 5 เร่ือง วาลว์ควบคุมลมไหลทางเดียว 
1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยที่ 5 
1.3 แบบฝึกหัด 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
2.1 หนงัสือเก่ียวกบัระบบนิวแมติกส์ ของส านกัพิมพต์่าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. การวดัผลและการประเมินผล 
1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 ตรวจแบบฝึกหัด 

2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ ์
2.4 แบบฝึกหัดตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
2.5 ใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ทบทวนเน้ือหา รวมทั้งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหัดและ 
ใบงาน 
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ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
2. ผลการท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที่ 5 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้  รหัสวิชา  20100-1008   
     บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 

 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงช่ือ...............................................                                            ลงช่ือ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 หน่วยที ่6 
ช่ือวิชา  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ 
             รหัสวิชา 20100-1008 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ช่ือหน่วย  วาลว์ควบคุมอตัราการไหล สอนคร้ังที่  8/18 
ช่ือเร่ือง  วาลว์ควบคุมอตัราการไหล จ านวน  4  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
6.1  วาลว์ควบคุมอตัราการไหลสองทิศทาง แบบฝึกหัดหน่วยที่ 6 

 6.2  วาลว์ควบคุมอตัราการไหลทางเดียว ใบงานที่ 7 
 6.3  การควบคุมความเร็วกระบอกสูบทางเดียว 
 6.4  การควบคุมความเร็วกระบอกสูบสองทาง 
 

แนวคิดส าคัญ 
 วาล์วควบคุมอตัราการไหลมีหน้าที่ควบคุมปริมาณลมที่ไหลผ่านให้นอ้ยลงหรือเพ่ิมขึ้นเพ่ือควบคุม
ความเร็วของลูกสูบหรือมอเตอร์ลม  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดสองทิศทางและชนิดทิศทางเดียว  ส่วน
ความเร็วกระบอกสูบจะถูกควบคุมโดยอตัราไหลเขา้หรือออกของลม  

 

สมรรถนะย่อย 
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวาลว์ควบคุมอตัราการไหล 

 2. อ่านวงจรควบคุมการไหลระบบนิวแมติกส์ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
  

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกโครงสร้างและการท างานของวาลว์ 1.  น าตวัเลข 1–5 ไปจบัคู่กบัอกัษร ก–จ   
 ควบคุมอตัราการไหลสองทิศทาง หนา้สัญลกัษณ์ให้ถูกตอ้ง 
2. บอกโครงสร้างและการท างานของวาลว์ 2. ท าขอ้ความ /เขา้/ออก/เขา้ และออก/ เติม 
 ควบคุมอตัราการไหลทิศทางเดียว  ลงในค าตอบให้ถูกตอ้ง   
3. อ่านสัญลกัษณ์การควบคุมความเร็ว 3.  ต่อวงจรและทดสอบการควบคุมความเร็ว 
 กระบอกสูบทางเดียว  ของลูกสูบ 
4. อ่านสัญลกัษณ์การควบคุมความเร็ว  
 กระบอกสูบสองทาง 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซ่ือสัตย์  สุจริต ความมีน ้ าใจและแบ่งบัน       

ความร่วมมือ ความมีมารยาท ไม่หยดุน่ิงที่จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อยา่งฉลาดและรอบคอบ        
 
เนื้อหาสาระ 

 6.1  วาลว์ควบคุมอตัราการไหลสองทิศทาง 
 เป็นวาลว์ควบคุมอตัราการไหลไดท้ั้งสองทิศทาง สามารถควบคุมความเร็วของอุปกรณ์ท างาน

ไดท้ั้งสองทิศทาง 
 หลกัการท างาน เมื่อแรงดนัของลมอดัเขา้มาทางดา้น X ปริมาณลมจะผ่านออกไปดา้น Y มาก
หรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัการปรับสกรูของวาลว์ให้เปิดกวา้งหรือแคบลมจะเขา้ทาง Y ออกทาง X ก็ได ้
 6.2  วาลว์ควบคุมอตัราการไหลทางเดียว 

 โครงสร้างประกอบดว้ยวาลว์ควบคุมอตัราการไหล และวาลว์กนักลบัรวมอยูใ่นตวัเดียวกนั 
 หลกัการท างาน ในจงัหวะควบคุมอตัราการไหล ลมจาก X จะดนัให้แผ่นยางกนักลบักางออก
ปิดบ่าควบคุมให้ลมไหลผ่าน ช่องแคบที่ปลายสกรู ออกสู่ Y ไดอ้ยา่งจ ากดั ในจงัหวะที่ลมไหลจาก Y ออก X 
ลมจะไหล ผ่านไดท้ั้งปลายสกรูและยางกนักลบัลมจึงไหลไดอ้ยา่งอิสระ 
 6.3  การควบคุมความเร็วกระบอกสูบทางเดียว 
 -  การควบคุมดว้ยวาลว์ควบคุมอตัราการไหลสองทาง 
 -  การควบคุมดว้ยวาลว์ควบคุมอตัราการไหลทางเดียว 
 6.4  การควบคุมความเร็วกระบอกสูบสองทาง 
  เน่ืองจากลูกสูบสองทางมีรูลมเขา้ 2 รู จึงสามารถก าหนดความเร็วของลูกสูบทั้งขาเขา้และขา
ออกแยกกนัได ้

- การควบคุมความเร็วแบบควบคุมลมเขา้ คือ การควบคุมอตัราการไหลของลม ดา้นลมเข้า
ส่วนลมที่ระบายออกจะไม่ถูกควบคุม 

- การควบคุมความเร็วแบบควบคุมลมออก  คือ การควบคุมอตัราการไหลของลมดา้นระบาย
ออกจากลูกสูบ ส่วนลมที่ป้อนเขา้จะไม่ถูกควบคุม 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 8/18, คาบที่ 29-32/56) 
1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 6 ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
3. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 6  
4. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือให้ไดข้อ้สรุป 
5. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
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6. ขั้นสอน 
6.1 ครูอธิบาย บรรยาย และถามตอบ นกัเรียนศึกษาจากเน้ือหา 
6.2 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเพ่ือสรุป 
6.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
6.4 นกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานที่ 7 
6.5 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม 

7. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
8. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนรู้ 
1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที่ 6 เร่ือง วาลว์ควบคุมอตัราการไหล 
1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยที่ 6 
1.3 แบบฝึกหัด 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
2.1 หนงัสือเก่ียวกบัระบบนิวแมติกส์ ของส านกัพิมพต์่าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. การวดัผลและการประเมินผล 
1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 ตรวจแบบฝึกหัด 

2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ ์
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2.4 แบบฝึกหัดตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
2.5 ใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ทบทวนเน้ือหา รวมทั้งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหัดและ 
ใบงาน 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
2. ผลการท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 6 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที่ 6 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้  รหัสวิชา  20100-1008   
     บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 

 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงช่ือ...............................................                                            ลงช่ือ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 หน่วยที ่7 
ช่ือวิชา  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ 
             รหัสวิชา 20100-1008 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ช่ือหน่วย  วาลว์ควบคุมความดนั สอนคร้ังที่  9/18 
ช่ือเร่ือง  วาลว์ควบคุมความดนั จ านวน  4  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
7.1  วาลว์ลดความดนั แบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 

 7.2  วาลว์ระบายความดนั ใบงานที่ 8 
 7.3  วาลว์จดัล าดบั 
 

แนวคิดส าคัญ 
วาลว์ควบคุมความดนัแบ่งออกเป็นวาลว์ลดความดนั  วาลว์ระบายความดนัและวาลว์จดัล าดบั หนา้ที่

ของวาลว์ลดความดนัคือรักษาความดนัดา้นออกใช้งานให้คงที่อยูเ่สมอความดันดา้นเขา้อาจเปลี่ยนแปลงได ้ 
หน้าที่ของวาล์วระบายความดนัคือจ ากดัความดันไม่ให้มีค่าเกินก าหนด  ส่วนหน้าที่ของวาล์วจดัล าดบัคือ
ควบคุมการจ่ายลมตามค่าที่ก  าหนดไว ้
 

สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัวาลว์ควบคุมความดนัได ้
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
   

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกสัญลกัษณ์และการท างานของวาลว์ลด 1.  น าตวัอกัษรจบัคู่กบัตวัเลขให้ถูกตอ้ง 
 ความดนั 2. ต่อวงจรและทดสอบวงจรควบคุมการ  
2. บอกสัญลกัษณ์และการท างานของวาลว์ ท างานดว้ยวาลว์ควบคุมความดนั  
 ระบายความดนั     
3. บอกสัญลกัษณ์และการท างานของวาลว์  
 จดัล าดบั   
 
 
 



 36 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซ่ือสัตย์  สุจริต ความมีน ้ าใจและแบ่งบัน       
ความร่วมมือ ความมีมารยาท ไม่หยดุน่ิงที่จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อยา่งฉลาดและรอบคอบ      
                 
เนื้อหาสาระ 

 7.1  วาลว์ลดความดนั 
 วาล์วลดความดัน (Pressure Regulator Valve) หน้าที่  คือ รักษาความดันด้านที่ถูกน าออกไปใช้
งาน ให้มีค่าคงที่อยูเ่สมอ โดยที่ความดนัดา้นจ่ายลมเขา้อาจเปลี่ยนแปลงมากหรือนอ้ยไม่คงที่ได ้แต่ความดนั
ต ่าสุดของดา้นลมเขา้ตอ้งมีค่าสูงกว่าความดนัที่ตั้งไวด้า้นลมออกเล็กน้อย วาล์วลดความดนัแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ วาลว์ลดความดนัชนิดระบายความดนั และ วาลว์ลดความดนัชนิดไม่ระบายความดนั 

 7.2  วาลว์ระบายความดนั 
 วาล์วระบายความดัน (Pressure Limiting Valve) หน้าที่ คือ จ ากัดความดันในวงจรหรือใน

ระบบผลิตลมไม่ให้มีค่าเกินก าหนด เมื่อความดนั ในวงจรหรือดา้นลมเขา้วาล์ว (Input) สูงเกินพิกดั วาล์วน้ี
จะระบายลมออกสู่บรรยากาศจนกระทัง่ความดนัลดลงถึงพิกดั วาลว์จะปิดการระบาย 
 7.3  วาลว์จดัล าดบั 
 วาล์วจดัล าดบั (Pressure Sequence Valve) มีหน้าที่ ควบคุมการจ่ายลม  เมื่อความดนัในวงจรมี
ค่าสูงถึงค่าที่ก  าหนดวาลว์จะเปิดลมให้ไหลผ่านไปได ้
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 9/18, คาบที่ 33-36/56) 
1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 7 ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
3. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 7  
4. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือให้ไดข้อ้สรุป 
5. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
6. ขั้นสอน 

6.1 ครูอธิบาย บรรยาย และถามตอบ นกัเรียนศึกษาจากเน้ือหา 
6.2 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเพื่อสรุป 
6.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
6.4 นกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานที่ 8 
6.5 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม 

7. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
8. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือการเรียนรู้ 

1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที่ 7 เร่ือง วาลว์ควบคุมความดนั 
1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยที่ 7 
1.3 แบบฝึกหัด 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
2.1 หนงัสือเก่ียวกบัระบบนิวแมติกส์ ของส านกัพิมพต์่าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. การวดัผลและการประเมินผล 
1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 ตรวจแบบฝึกหัด 

2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ ์
2.4 แบบฝึกหัดตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
2.5 ใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ทบทวนเน้ือหา รวมทั้งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหัดและ 
ใบงาน 
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ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
2. ผลการท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที่ 7 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้  รหัสวิชา  20100-1008   
     บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 

 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงช่ือ...............................................                                            ลงช่ือ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 หน่วยที ่8 
ช่ือวิชา  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ 
             รหัสวิชา 20100-1008 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ช่ือหน่วย  วาลว์หน่วงเวลา สอนคร้ังที่  10/18 
ช่ือเร่ือง  วาลว์หน่วงเวลา จ านวน  4  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
8.1  วาลว์หน่วงเวลาแบบปกติปิด แบบฝึกหัดหน่วยที่ 8 
8.2  วาลว์หน่วงเวลาแบบปกติเปิด ใบงานที่ 9 

 

แนวคิดส าคัญ 
 วาลว์หน่วงเวลามีหน้าที่หน่วงเวลาในการจ่ายลมหรือส่ังหยดุลมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ วาลว์หน่วง
เวลาแบบปกติเปิดและแบบปกติปิด 
 

สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัวาลว์หน่วงเวลา 

 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
   

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกสัญลกัษณ์และการท างานของวาลว์ 1.  ท าเคร่ืองหมายถูก ✓ หนา้ขอ้ที่ถกู หรือ 
 หน่วงเวลาแบบปกติปิด  ผิด  หนา้ขอ้ที่ผิด  
2. บอกสัญลกัษณ์และการท างานของวาลว์ 2. ต่อวงจรและทดสอบวงจรควบคุมการ  
 หน่วงเวลาแบบปกติเปิด  ท างานดว้ยวาลว์หน่วงเวลา  

   
   

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซ่ือสัตย์  สุจริต ความมีน ้ าใจและแบ่งบัน       
ความร่วมมือ ความมีมารยาท ไม่หยดุน่ิงทีจ่ะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อยา่งฉลาดและรอบคอบ      
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เนื้อหาสาระ 
วาล์วหน่วงเวลา (Time Delay Valve) วาล์วชนิดน้ีจะท าหน้าที่หน่วงเวลาในการส่ังจ่ายลมหรือหน่วง

เวลาในการส่ังหยดุลมก็ได ้ช่วงเวลาในการหน่วงสามารถกระท าไดต้ั้งแต่เวลาน้อย ๆ ไปมาก ๆ ซ่ึงขึ้นอยูก่บั
ขนาดของห้องหน่วงเวลาที่ใชก้บัวาลว์นั้น ๆ วาลว์หน่วงเวลาสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ  

 1.  วาลว์หน่วงเวลาแบบปกติปิด 
2.  วาลว์หน่วงเวลาแบบปกติเปิด 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 10/18, คาบที่ 37-40/56) 

1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 8 ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
3. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 8  
4. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือให้ไดข้อ้สรุป 
5. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
6. ขั้นสอน 

6.1 ครูอธิบาย บรรยาย และถามตอบ นกัเรียนศึกษาจากเน้ือหา 
6.2 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเพ่ือสรุป 
6.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
6.4 นกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานที่ 9 
6.5 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม 

7. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
8. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือการเรียนรู้ 

1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที่ 8 เร่ือง วาลว์หน่วงเวลา 
1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยที่ 8 
1.3 แบบฝึกหัด 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
2.1 หนงัสือเก่ียวกบัระบบนิวแมติกส์ ของส านกัพิมพต์่าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 
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การวัดผลและประเมินผล 
1. การวดัผลและการประเมินผล 

1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ผ่านเกณฑ ์

1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 ตรวจแบบฝึกหัด 

2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ ์
2.4 แบบฝึกหัดตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
2.5 ใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ทบทวนเน้ือหา รวมทั้งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหัดและ 
ใบงาน 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
2. ผลการท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 8 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที่ 8 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้  รหัสวิชา  20100-1008   
     บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 

 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงช่ือ...............................................                                            ลงช่ือ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 หน่วยที ่9 
ช่ือวิชา  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ 
             รหัสวิชา 20100-1008 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ช่ือหน่วย  ตวันบั สอนคร้ังที่ 11/18 
ช่ือเร่ือง  ตวันบั จ านวน  4  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
9.1  ตวันบัชนิดนบัอยา่งเดียว แบบฝึกหัดหน่วยที่ 9 
9.2  ตวันบัชนิดตั้งจ านวนได ้ ใบงานที่ 10 

 

แนวคิดส าคัญ 
ตัวนับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือนับรอบการท างานของอุปกรณ์อื่น ๆ หรือนับจ านวนช้ินงาน  แบ่ง

ออกเป็นตวันบัชนิดนบัอยา่งเดียวและตวันบัชนิดตั้งจ านวนได ้
 

สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัตวันบั  
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
   

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกสัญลกัษณ์และการท างานของตวันบั 1.  ท าเคร่ืองหมาย  ✓  หนา้ขอ้ที่ถูก  หรือ   
 ชนิดนบัอยา่งเดียว   หนา้ขอ้ที่ผิด  
2. บอกสัญลกัษณ์และการท างานของตวันบั 2. บอกความหมายสัญลกัษณ ์  
 ชนิดตั้งจ านวนได ้ 3. ต่อวงจรและทดสอบวงจรควบคุมการ 

 ท างานดว้ยตวันบั   
  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซ่ือสัตย์  สุจริต ความมีน ้ าใจและแบ่งบัน       
ความร่วมมือ ความมีมารยาท ไม่หยดุน่ิงทีจ่ะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อยา่งฉลาดและรอบคอบ      
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เนื้อหาสาระ 
ตวันบั (Counter) อุปกรณ์ชนิดน้ีใชเ้พ่ือนับรอบการท างานของอุปกรณ์หรือนบัจ านวนช้ินงาน ตวันับ

มีหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีคุณสมบตัิต่างกนั เช่น นบัอยา่งเดียวมีปุ่ มปรับ (Reset) หรือไม่มีปุ่ มปรับบางชนิดตั้ง
จ านวนได ้

9.1   ตวันบัชนิดนบัอยา่งเดียว 
 ตวันบัชนิดนบัอยา่งเดียวสามารถแบ่งออกไดอ้กี 2 แบบ คือ แบบมี Reset และไม่มี Reset 
 9.2  ตวันบัชนิดตั้งจ านวนได ้
 ตวันบัชนิดตั้งจ านวนไดส้ามารถแบ่งออกไดอ้กี 2 ชนิด คือ แบบนบัขึ้นและแบบนบัลง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 11/18, คาบที่ 41-44/56) 

1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 9 ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
3. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 9  
4. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือให้ไดข้อ้สรุป 
5. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
6. ขั้นสอน 

6.1 ครูอธิบาย บรรยาย และถามตอบ นกัเรียนศึกษาจากเน้ือหา 
6.2 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเพ่ือสรุป 
6.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
6.4 นกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานที่ 10 
6.5 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม 

7. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
8. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือการเรียนรู้ 

1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที่ 9 เร่ือง ตวันบั 
1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยที่ 9 
1.3 แบบฝึกหัด 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
2.1 หนงัสือเก่ียวกบัระบบนิวแมติกส์ ของส านกัพิมพต์่าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 
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การวัดผลและประเมินผล 
1. การวดัผลและการประเมินผล 

1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ผ่านเกณฑ ์

1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 ตรวจแบบฝึกหัด 

2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ ์
2.4 แบบฝึกหัดตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
2.5 ใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ทบทวนเน้ือหา รวมทั้งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหัดและ 
ใบงาน 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
2. ผลการท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 9 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที่ 9 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้  รหัสวิชา  20100-1008   
     บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 

 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงช่ือ...............................................                                            ลงช่ือ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                 ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 หน่วยที ่10 
ช่ือวิชา  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ 
             รหัสวิชา 20100-1008 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ช่ือหน่วย  การเขียนวงจรนิวแมติกส์ สอนคร้ังที่ 12/18 
ช่ือเร่ือง  การเขียนวงจรนิวแมติกส์ จ านวน  4  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
10.1  การก าหนดไดอะแกรมวงจร แบบฝึกหัดหน่วยที่ 10 

นิวแมติกส์ ใบงานที่ 11 
 10.2  การก าหนดโคด้อุปกรณ์ 

 

 

แนวคิดส าคัญ 
 การเขียนวงจรนิวแมติกส์จะจดัวางเรียงอุปกรณ์ตามขอ้บงัคบัของวิศวกรรมสถานแห่งสหพนัธ์-ธารณ
รัฐเยอรมัน  ฉบับที่ 3226 เร่ือง วงจรระบบนิวแมติกส์ และการก าหนดโค้ดอุปกรณ์จะใช้อยู่ 2 ระบบ คือ
ระบบตวัอกัษรและระบบตวัเลข 
  
สมรรถนะย่อย 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนวงจรนิวแมติกส์ 
2. อ่านและเขียนวงจรระบบนิวแมติกส์ตามหลกัการและกระบวนการ 
 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
   

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. อ่านความหมายไดอะแกรมของวงจร 1.  บอกความหมายของโคด้ได ้

นิวแมติกส์ 2. ท าระบบการก าหนดโคด้แบบตวัอกัษร 
2.  อ่านและก าหนดโคด้อุปกรณ์แบบ  และตวัเลขก าหนดลงในวงจรนิวแมติกส์  
 ตวัอกัษรและแบบตวัเลข 3.  ต่อวงจรและทดสอบวงจรควบคุม  
   ก่ึงอตัโนมตัิ/อตัโนมตั ิ   

  
ด้านคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซ่ือสัตย์  สุจริต ความมีน ้ าใจและแบ่งบัน       
ความร่วมมือ ความมีมารยาท ไม่หยดุน่ิงที่จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อยา่งฉลาดและรอบคอบ      
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เนื้อหาสาระ 
10.1   การก าหนดไดอะแกรมวงจรนิวแมติกส์ 
 การเขียนวงจรนิวแมติกส์จะจัดวางเรียงอุปกรณ์ตามข้อบังคับของวิศวกรรมสถานแห่ง

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั ฉบบัที่ 3226 เร่ือง วงจรระบบนิวแมติกส์ เผยแพร่เมื่อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2509 
10.2  การก าหนดโคด้อุปกรณ์ 

 ในระบบนิวแมติกส์นิยมใชโ้คด้อยู ่2 ระบบ คือ  
1. ระบบตวัอกัษร  ในระบบน้ีจะก าหนดให้ใช้ตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่เป็นโคด้ของ

อุปกรณ์ท างาน และใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพเ์ล็กเป็นโคด้ของชุดสัญญาณส่ังให้ระบบท างาน 
2. ระบบตัวเลข เป็นระบบที่นิยมกนัในทางปฏิบัติโดยใช้ตัวเลข  1.0,  1.1,  1.2 ...2.0,  2.1,  

2.2  เป็นตน้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 12/18, คาบที่ 45-48/56) 

1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 10 ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
3. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 10  
4. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเพื่อให้ไดข้อ้สรุป 
5. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
6. ขั้นสอน 

6.1 ครูอธิบาย บรรยาย และถามตอบ นกัเรียนศึกษาจากเน้ือหา 
6.2 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเพ่ือสรุป 
6.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
6.4 นกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานที่ 11 
6.5 ขณะนกัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม 

7. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
8. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือการเรียนรู้ 

1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที่ 10 เร่ือง การเขียนวงจรนิวแมติกส์ 
1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยที่ 10 
1.3 แบบฝึกหัด 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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2. แหล่งการเรียนรู้ 
2.1 หนงัสือเก่ียวกบัระบบนิวแมติกส์ ของส านกัพิมพต์่าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 

การวัดผลและประเมินผล 
1. การวดัผลและการประเมินผล 

1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ผ่านเกณฑ ์

1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 ตรวจแบบฝึกหัด 

2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ ์
2.4 แบบฝึกหัดตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
2.5 ใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ทบทวนเน้ือหา รวมทั้งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหัดและ 
ใบงาน 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
2. ผลการท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 10 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที่ 10 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้  รหัสวิชา  20100-1008   
     บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 

 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงช่ือ...............................................                                            ลงช่ือ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                 ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11 หน่วยที ่11 
ช่ือวิชา  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ 
             รหัสวิชา 20100-1008 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ช่ือหน่วย  พ้ืนฐานระบบไฮดรอลิกส์ สอนคร้ังที่ 13/18 
ช่ือเร่ือง  พ้ืนฐานระบบไฮดรอลิกส์ จ านวน  4  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
11.1  ความหมายของระบบไฮดรอลกิส์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 11 

  11.2  คุณสมบตัิของของเหลว 
  11.3  เคร่ืองจกัรระบบไฮดรอลิกส์ 
  11.4  โครงสร้างระบบไฮดรอลิกส์ 
 

แนวคิดส าคัญ 
ระบบไฮดรอลิกส์เป็นระบบที่น าของเหลว เช่นน ้ ามนั มาเป็นวสัดุในการส่งถ่ายก าลงัจากตน้ทางไป

ยงัปลายทางเพื่อเปลี่ยนพลงังานของของเหลวให้เป็นพลงังานกล  ซ่ึงระบบไฮดรอลิกส์ถูกน ามาประยุกต์ใช้
งานกบัเคร่ืองจกัรในงานอุตสาหกรรมอย่างกวา้งขวาง  เคร่ืองดัด  รถขุดตัก  เคร่ืองรีดโลหะ  รถยกสินค้า
ขนาดใหญ่เป็นตน้ 
 
สมรรถนะย่อย 

แสดงความรู้พ้ืนฐานของระบบไฮดรอลิกส์ 
 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
   

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ 1.  น าตวัอกัษรหนา้ขอ้ความเติมหนา้ตวัเลข 
2. บอกคุณสมบตัขิองของเหลวในระบบ  ให้สัมพนัธ์กนั 
 ไฮดรอลกิส์ 
3. ยกตวัอยา่งเคร่ืองจกัรระบบไฮดรอลิกส์   
4. บอกส่วนประกอบพ้ืนฐานในระบบ    
 ไฮดรอลกิส์ 
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 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ความมีน ้ าใจและแบ่งบัน        

ความร่วมมือ  ความมีมารยาท 

 
เนื้อหาสาระ 

11.1  ความหมายของระบบไฮดรอลกิส์ 
 ค าว่า Hydraulics มาจากค าในภาษากรีกว่า Hydor ซ่ึงแปลว่าน ้ า และ Aulis แปลว่าท่อ เดิมค าว่า 
Hydraulics จึงหมายถึงเฉพาะการไหลของน ้ าในท่อเท่านั้น แต่ปัจจุบนั หมายถึงการน าเอาของเหลว (นิยมใช้
น ้ ามนั) มาเป็นวสัดุในการส่งถ่ายก าลงัจากตน้ทางไปยงัปลายทาง เพ่ือเปลี่ยนพลงังานของของเหลวให้เป็น
พลงังานกล   
 11.2  คุณสมบตัิของของเหลว 
 -   ของเหลวไม่มีรูปร่างเป็นของตวัเอง 
 -   ของเหลวไม่ยบุตวั 
 -   ของเหลวเมื่อมีแรงดนัจะส่งแรงออกไปทุกทิศทาง 

 11.3  เคร่ืองจกัรระบบไฮดรอลิกส์ 
 ระบบไฮดรอลิกส์ถูกน ามาประยุกต์ใช้งานกบัเคร่ืองจกัรในงานอุตสาหกรรมอย่างกวา้งขวาง  
ทั้งเคร่ืองจกัรที่เคลื่อนที่และติดตั้งอยูก่บัที่ 
 11.4  โครงสร้างระบบไฮดรอลิกส์ 

 ในระบบไฮดรอลิกส์มีส่วนประกอบพ้ืนฐานที่ส าคญัดงัน้ี 
 1. ถงัพกัน ้ามนั Reservoir มีหนา้ที่หลกัในการเก็บน ้ามนัส าหรับใชง้านในระบบ 
 2. ป้ัมไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Pump) ท าหนา้ที่ดูดและจ่ายน ้ามนัเขา้สูระบบ 
 3. วาล์วควบคุมความดัน (Pressure Relief Valve) มีหน้าที่ควบคุมความดนัในระบบไม่ให้

เกินค่าก าหนด 
 4. ไส้กรอง (Filter) ท าหนา้ที่กรองส่ิงสกปรกในน ้ามนั 
 5. วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Control Valve) มีหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของ

น ้ามนั 
 6. วาล์วควบคุมการไหล (Flow Control Valve) มีหน้าที่ควบคุมความเร็วของลูกสูบ หรือ

มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
 7. อุปกรณ์ท างาน (Actuator) มีหน้าที่เปลี่ยนพลงังานไฮดรอลิกส์ให้เป็นพลงังานกล ไดแ้ก่ 

ลูกสูบ หรือมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 13/18, คาบที่ 49-52/56) 
1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 11 ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
3. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 11  
4. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือให้ไดข้อ้สรุป 
5. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
6. ขั้นสอน 

6.1 ครูอธิบาย บรรยาย และถามตอบ นกัเรียนศึกษาจากเน้ือหาในหัวขอ้เร่ือง 
6.2 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเพ่ือสรุป 
6.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
6.4 นกัเรียนท าแบบฝึกหัด 

7. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
8. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือการเรียนรู้ 

1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที่ 11 เร่ือง พ้ืนฐานระบบไฮดรอลิกส์ 
1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยที่ 11 
1.3 แบบฝึกหัด 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
2.1 หนงัสือเก่ียวกบัระบบนิวแมติกส์ ของส านกัพิมพต์่าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. การวดัผลและการประเมินผล 

1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ผ่านเกณฑ ์

1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 ตรวจแบบฝึกหัด 
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2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ ์
2.4 แบบฝึกหัดตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
2.5 ใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ทบทวนเน้ือหา รวมทั้งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหัด 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
2. ผลการท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 11 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที่ 11 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้  รหัสวิชา  20100-1008   
     บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 

 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงช่ือ...............................................                                            ลงช่ือ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                 ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยที่ 12 
ช่ือวิชา  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ 
             รหัสวิชา 20100-1008 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ช่ือหน่วย  อุปกรณ์ตน้ก าลงัระบบไฮดรอลกิส์ สอนคร้ังที่ 14-15/18 
ช่ือเร่ือง อุปกรณ์ตน้ก าลงัระบบไฮดรอลกิส์ จ านวน 8 คาบ 
          

หัวข้อเร่ือง 
12.1  ถงัพกัน ้ามนัไฮดรอลิกส์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 12 
12.2  ป๊ัมไฮดรอลิกส์ 
12.3  ถงัสะสมความดนั 

 

แนวคิดส าคัญ 
อุปกรณ์ตน้ก าลงัระบบไฮดรอลิกส์  ประกอบดว้ยถงัพกัน ้ ามนัไฮดรอลิกส์มีหนา้ที่เก็บน ้ามนั ระบบ

ความร้อน ขจดัฟองอากาศและส่ิงสกปรกในน ้ามนั ป้ัมไฮดรอลิกส์มีหน้าที่จ่ายอตัราไหลเมื่อท างานร่วมกบั
วาล์วควบคุมความดนั แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือป้ัมแบบเฟือง ป้ัมแบบใบพดัและป้ัมแบบลูกสูบ และถัง
สะสมความดนัท าหนา้ที่เป็นป้ัมส ารองในระบบไฮดรอลิกส์ 
 

สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ตน้ก าลงัในระบบไฮดรอลิกส์ 

 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกหนา้ที่และส่วนประกอบของถงัพกั 1.   ตอบค าถามที่ก  าหนดให้ได ้
 น ้ามนัไฮดรอลกิส์ 2. น าตวัอกัษรหนา้รูปภาพจบัคู่กบัตวัเลข 
2. บอกสัญลกัษณ์และการท างานของป๊ัมแบบ หนา้ขอ้ความ  
 เฟืองแบบใบพดัและแบบลูกสูบ 3.  ท าเคร่ืองหมาย  ✓  หนา้ขอ้ที่ถูก  หรือ     
3. บอกหนา้ที่ประโยชน์และชนิดของถงั หนา้ขอ้ที่ผิด 
 สะสมความดนั 4.  จบัคู่ระหว่างสัญลกัษณ์ของป๊ัมไฮดรอลิกส์ 
   กบัค าอธิบายชนิดของป๊ัมให้ถูกตอ้ง 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ความมีน ้ าใจและแบ่งบัน        

ความร่วมมือ  ความมีมารยาท 

 
เนื้อหาสาระ 

12.1  ถงัพกัน ้ามนัไฮดรอลิกส์ 
 ถังพักน ้ ามันไฮดรอลิกส์ (Oil Reservoir) ถังพักน ้ ามันมีรูปร่างหลายลักษณะ เช่นรูปทรง

ส่ีเหลี่ยม, ถงักลมแนวตั้ง และถงักลมแนวนอน เป็นตน้ ชนิดรูปทรงส่ีเหลี่ยมจะเป็นถงัขนาดเล็ก – กลาง ถงั
กลมแนวตั้งใชก้บัระบบเคลื่อนที่ ส่วนถงักลมแนวนอน จะใชก้บัระบบไฮดรอลิกส์ขนาดใหญ่ 

12.2  ป๊ัมไฮดรอลิกส์ 
  ป๊ัมไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Pump) มีหน้าที่จ่ายอัตราไหล (ซม.3/รอบ) เมื่อท างานร่วมกับ 
วาล์วควบคุมความดัน  ป๊ัมจะเปลี่ยนพลังงานกลให้ เป็นพลังงานไฮดรอลิกส์ในรูปของความดัน  
ป๊ัมไฮดรอลิกส์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ป๊ัมแบบเฟือง (Gear Pump) ป๊ัมแบบใบพัด (Vane Pump) และป๊ัม
แบบลูกสูบ (Piston Pump) 

12.3  ถงัสะสมความดนั 
 ถงัสะสมความดนั (Accumulators) ท ำหนำ้ที่เป็นป๊ัมส ำรองในระบบไฮดรอลิกส์   

ประโยชน์ของถงัสะสมความดนั 
1. ใชเ้ป็นพลงังานส ารองในกรณีพลงังานหลกัถูกตดัขาด 
2. ใชช้ดเชยการร่ัวซึม 
3. เป็นอุปกรณ์ลดแรงกระแทกและการส่ันไหวจากการท างาน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 14/18, คาบที่ 53-56/56) 

1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
3. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 12  
4. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 

4.1 ครูน ารูปภาพเก่ียวกบัโครงสร้าง ส่วนประกอบ และสัญลกัษณ์ของถงัน ้ ามนั และถงัสะสม
ความดนัและสัญลกัษณ์มาให้นกัเรียนดู  

4.2 ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัโครงสร้าง ส่วนประกอบ 
และสัญลกัษณ์ของถงัน ้ามนั และถงัสะสมความดนัและสัญลกัษณ์ 

4.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนขอ้ 1-2 
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5. ขั้นสอน 
5.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาจากเน้ือหาในหน่วยที่ 12 เร่ืองอุปกรณ์ตน้ก าลงัระบบไฮดรอลิกส์ 
5.2 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหน้าชั้นเรียนเพ่ือสรุปเก่ียวกบัหน้าที่และ

ส่วนประกอบของถงัพกัน ้ ามนัไฮดรอลิกส์ และสัญลกัษณ์และการท างานของป๊ัมแบบเฟือง แบบใบพดั และ
แบบลูกสูบ 

5.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
5.4 นกัเรียนท าแบบฝึกหัดตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

6. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 15/18, คาบที่ 57-60/56) 

1. เตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการเรียกช่ือและส ารวจ 
2. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 

2.1 ครูทบทวนเน้ือหาที่เรียนในคร้ังที่ 1 
2.2 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนขอ้ 3 

3. ขั้นสอน 
3.1 นกัเรียนศึกษาเน้ือหาจากหนงัสือในหัวขอ้ถงัสะสมความดนั 
3.2 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัประโยชน์ของถงัความดนั ชนิดของถงัสะสมความดนั และถงั

สะสมความดนัในระบบไฮดรอลิกส์ 
3.3 นกัเรียนท าแบบฝึกหัดตอนที่ 3 และตอนที่ 4 

4. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหัด และร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
5. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือการเรียนรู้ 

1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที่ 12 เร่ือง อุปกรณ์ตน้ก าลงัระบบไฮดรอลิกส์ 
1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยที่ 12 
1.3 แบบฝึกหัดตอนที่ 1-4 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
2.1 หนงัสือเก่ียวกบัระบบนิวแมติกส์ ของส านกัพิมพต์่าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 
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การวัดผลและประเมินผล 
1. การวดัผลและการประเมินผล 

1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ผ่านเกณฑ ์

1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 ตรวจแบบฝึกหัด 

2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ ์
2.4 แบบฝึกหัดตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียนไม่มี 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
2. ผลการท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 12 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที่ 12 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้  รหัสวิชา  20100-1008   
     บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 

 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงช่ือ...............................................                                            ลงช่ือ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 13 หน่วยที ่13 
ช่ือวิชา  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ 
             รหัสวิชา 20100-1008 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ช่ือหน่วย  อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ สอนคร้ังที่  16/18 
ช่ือเร่ือง  อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลกิส์ จ านวน  4  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
13.1  กระบอกสูบไฮดรอลกิส์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 13 

 13.2  มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
 

แนวคิดส าคัญ 
 อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ตวัอยา่งเช่น  กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ให้เป็นอุปกรณ์ท าหน้าที่
เปลี่ยนพลงังานไฮดรอลิกส์ให้เป็นพลงังานกล  โดยทัว่ไปมีอยู ่2 ชนิด  คือกระบอกสูบทางเดียวและกระบอก
สูบสองทาง ส่วนมอเตอร์ไฮดรอลิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฮดรอลิกส์ให้เป็นพลงังานกลโดยมี
ลกัษณะท างานแบบหมุน 

 

สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ 

 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกลกัษณะและการท างานของกระบอก 1.   จบัคู่ระหว่างสัญลกัษณ์และค าอธิบาย 
 สูบไฮดรอลิกส์ 2.  เขียนเคร่ืองหมาย ✓ หนา้ขอ้ที่ถูก  หรือ 
2.  บอกลกัษณะและการท างานของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์   หนา้ขอ้ที่ผิด   
  3.  จบัคู่ภาพโครงสร้างมอเตอร์ไฮดรอลกิส์
   กบัช่ือที่ก  าหนด  
  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ความมีน ้ าใจและแบ่งบัน        

ความร่วมมือ  ความมีมารยาท 
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เนื้อหาสาระ 
13.1  กระบอกสูบไฮดรอลกิส์ 
        กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Cylinders) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลงังานไฮดรอลิกส์ให้

เป็นพลงังานกล กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ที่ใช้กนัอยู่ทั่วไปแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ กระบอกสูบทางเดียวและ
กระบอกสูบสองทาง 
 13.2  มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
                      มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Motors) คอื อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลงังานไฮดรอลิกส์ให้เป็นพลงังาน
กล โดยมีลกัษณะการท างานแบบหมุน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 16/18, คาบที่ 61-64/56) 

1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 13 ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
3. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 13  
4. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือให้ไดข้อ้สรุป 
5. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
6. ขั้นสอน 

6.1 ครูอธิบาย บรรยาย และถามตอบ นกัเรียนศึกษาจากเน้ือหา 
6.2 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเพ่ือสรุป 
6.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
6.4 นกัเรียนท าแบบฝึกหัด 

7. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
8. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือการเรียนรู้ 

1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที่ 13 เร่ือง  อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์ 
1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยที่ 13 
1.3 แบบฝึกหัด 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
2.1 หนงัสือเก่ียวกบัระบบนิวแมติกส์ ของส านกัพิมพต์่าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 
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การวัดผลและประเมินผล 
1. การวดัผลและการประเมินผล 

1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ผ่านเกณฑ ์

1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 ตรวจแบบฝึกหัด 

2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ ์
2.4 แบบฝึกหัดตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ทบทวนเน้ือหา รวมทั้งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหัด 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
2. ผลการท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 13 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที่ 13 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้  รหัสวิชา  20100-1008   
     บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 

 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงช่ือ...............................................                                            ลงช่ือ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                 ครูผูส้อน 
 



 66 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 14 หน่วยที ่14 
ช่ือวิชา  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้ 
             รหัสวิชา 20100-1008 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ช่ือหน่วย  วาลว์ไฮดรอลิกส์ สอนคร้ังที่  17/18 
ช่ือเร่ือง  วาลว์ไฮดรอลิกส์ จ านวน  4  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
14.1  วาลว์ควบคุมทิศทาง แบบฝึกหัดหน่วยที่ 14 

 14.2  วาลว์กนักลบั 
 14.3  วาลว์ควบคุมอตัราไหล 
 14.4  วาลว์แบ่งน ้ามนั  
 14.5  วาลว์ควบคุมความดนั 
 

แนวคิดส าคัญ 
 วาลว์ไฮดรอลิกส์ประกอบดว้ยวาล์วควบคุมทิศทางท าหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของน ้ามนัเพ่ือ
ควบคุมการท างานของลูกสูบหรือมอเตอร์  วาล์วกนักลับมีหน้าที่ป้องกนัการไหลยอ้นกลบัของน ้ ามันใน
ทิศทางที่ก  าหนดแบ่งได ้3 ประเภทคือวาล์วกนักลบัแบบทัว่ไปแบบสองทางและแบบไพล็อต  วาล์วควบคุม
อตัราการไหลจะควบคุมอตัราการไหลของน ้ามนัให้ไหลเขา้กระบอกสูบ 2 ตวัพร้อม ๆ กนัวาลว์ควบคุมความ
ดนัจะใชค้วามดนัของน ้ามนัมาควบคุม 

 

สมรรถนะย่อย 
แสดงความรู้เก่ียวกบัวาลว์ไฮดรอลิกส์ 
 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 

1. บอกสัญลกัษณ์และการท างานของวาลว์ 1.   น าตวัเลขช่ือวาลว์จบัคู่กบัสัญลกัษณ์ให้ 
 ควบคุมทิศทาง  ถูกตอ้ง 
2. บอกสัญลกัษณ์และการท างานของวาลว์กนักลบั     
3. บอกสัญลกัษณ์และการท างานของวาลว์     
 ควบคุมอตัราไหล  
4. บอกสัญลกัษณ์และการท างานของวาลว์แบ่งน ้ามนั     
5.  บอกสัญลกัษณ์และการท างานของวาลว์ควบคุม 
 ความดนั  
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ความมีน ้ าใจและแบ่งบัน        

ความร่วมมือ  ความมีมารยาท 

   
เนื้อหาสาระ 

14.1  วาลว์ควบคุมทิศทาง 
 วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Control Valve : DCV) มีหน้าที่ปิด เปิด หรือเปลี่ยนทิศทาง 

การไหลของน ้ามนั ทั้งน้ีเพ่ือควบคุมให้อุปกรณ์ท างาน เช่น ลูกสูบ มอเตอร์ สามารถเคลื่อนที่ไปหรือหมุนไป
ในทิศทางที่ตอ้งการหรือหยดุท างาน 

 14.2  วาลว์กนักลบั 
 วาลว์กนักลบั (Check Valve) มีคุณสมบติัในการป้องกนัการไหลยอ้นกลบัของน ้ามนัในทิศทาง

หน่ึง แต่ในอีกทิศทางหน่ึงน ้ามนัสามารถไหลผ่านได ้วาลว์กนักลบัแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ วาล์วกนักลบั
แบบทัว่ไป วาลว์กนักลบัสองทางและวาลว์กนักลบัแบบไพล็อต 

 14.3  วาลว์ควบคุมอตัราไหล 
 วาล์วควบคุมอัตราการไหล (Flow Control Valve)เป็นวาล์วที่ใช้ส าหรับควบคุมความเร็ว 

ของอุปกรณ์ท างาน  (กระบอกสูบและมอเตอร์)  ถา้ควบคุมให้น ้ามนัไหลผ่านมาก อุปกรณ์ท างานจะเคลื่อนที่
เร็ว และเคลื่อนที่ชา้ลง เมื่อควบคุมให้น ้ามนัไหลผ่านวาลว์ควบคุมการไหลนอ้ยลง 
 14.4  วาลว์แบ่งน ้ามนั  
 วาล์วแบ่งน ้ ามนั (Flow Divider) เป็นอุปกรณ์ส าหรับแบ่งน ้ ามนัให้ไหลเขา้กระบอกสูบ 2 ตัว      
พร้อม ๆ กนั ปกติน ้ ามนัจะเลือกไหลในทิศทางที่มีแรงตา้นน้อยกว่า ลูกสูบที่เคลื่อนที่ออกก่อนจะมีแรงตา้น 
นอ้ยกว่า หากไม่มีอุปกรณ์แบ่งน ้ามนั ลูกสูบที่เคลื่อนที่ก่อนจะเคลื่อนที่ออกไปจนสุดระยะกระบอกสูบตวัที่
สองจึงจะเคลื่อนที่ตาม 
 14.5  วาลว์ควบคุมความดนั 
 วาล์วควบคุมความดัน  (Pressure Control Valve) หมายถึง วาล์วที่น าเอาแรงดันของน ้ ามัน 
มาควบคุมการปิด–เปิดให้น ้ ามันไหลผ่านวาล์วออกไป เพ่ือวตัถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพ่ือสร้างแรงดัน 
ในระบบ ลดความดนัในวงจร หรือควบคุมขั้นตอนการท างานของวงจร เป็นตน้  

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 17/18, คาบที่ 65-68/56) 

1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 14 ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 
2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
3. ครูให้นกัเรียนดูเน้ือหาหน่วยที่ 14  
4. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือให้ไดข้อ้สรุป 
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5. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
6. ขั้นสอน 

6.1 ครูอธิบาย บรรยาย และถามตอบ นกัเรียนศึกษาจากเน้ือหา 
6.2 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน มาอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเพ่ือสรุป 
6.3 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
6.4 นกัเรียนท าแบบฝึกหัด 

7. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
8. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือการเรียนรู้ 

1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที่ 14 เร่ือง  วาลว์ไฮดรอลิกส์ 
1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยที่ 14 
1.3 แบบฝึกหัด 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
2.1 หนงัสือเก่ียวกบัระบบนิวแมติกส์ ของส านกัพิมพต์่าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. การวดัผลและการประเมินผล 

1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ผ่านเกณฑ ์

1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 ตรวจแบบฝึกหัด 

2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ผ่านเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ ์
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2.4 แบบฝึกหัดตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้ทบทวนเน้ือหา รวมทั้งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหัด 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
2. ผลการท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 14 
3. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที่ 14 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องตน้  รหัสวิชา  20100-1008   
     บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จ ากดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

บันทึกหลังการสอน 

 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
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 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาทีพ่บ 
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........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
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........................................................................................................................................................................... 
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