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ลักษณะรายวิชา 
 

1.  รหัสและชื่อวิชา             ( 10100209 ) งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  
                                      Basic  Pneumatics  and  Hydraulics 
2.  สภาพรายวิชา               กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
                                      หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     
3.  ระดับรายวิชา                ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 2 
4.  รายวิชาพ้ืนฐาน              .......................................   
5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  1  ชั่วโมง    ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง  รวมท้ังส้ิน  4  ชั่วโมง  และนักศึกษา 
                                      จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา  3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 16  สัปดาห์    
                                     ( ไม่รวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค) 
6. จ านวนหน่วยกิต              2  หน่วยกิต  ( 1-3-3 ) 

    7. จุดมุ่งหมายรายวิชา  1. รู้ชนิด  สัญลักษณ์โครงสร้างและการอ่านสัญลักษณ์ระบบนิวเมติกส์และ 
                                            ไฮดรอลิกส์          

                                    2. เข้าใจเก่ียวหลักการท างานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์    
                                      3. ใช้แผนภาพแสดงการท างานของอุปกรณ์ในขอบเขตการท างาน  เขียนแผนภาพ

แสดงการท างานของอุปกรณ์ในขอบเขตการท างานได้ 
                                          4. วิเคราะห์............. 
                                          5. สังเคราะห์...........         

                                      6. ประเมินค่า........... 
                                      7. ปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบวงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว  วงจร

เรียงล าดับ วงจรหนวงเวลา  วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และวงจรควบคุม
โดยอัตโนมัติ (Automatic)     

                              8. ปฏิบัติเก่ียวกับการทดสอบกระบอกสูบนิวเมติกส์  ทดสอบเครื่องอัดลมและ
ปั๊มไฮดรอลิกส์  ทดสอบวาล์วควบคุมทิศทาง  ทดสอบวาล์วควบคุมความดัน  
ทดสอบวาล์วควบคุมการไหล  การทดสอบกระบอกสูบนิระบบไฮดรอลิกส์และ
การทดสอบมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 

                                      9. จิตพิสัยในการเรียน  มีเจคติที่ดีต่อการท างาน  มีความรับผิดชอบต่อการท างาน  
มีความอดทนอดกลั่นต่อการปฏิบัติงาน 

  8. ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการท างานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ เบื้องต้น ชนิด  
สัญลักษณ์โครงสร้าง การท างานและการทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  
การอ่าน  การเขียนวงจรและต่อวงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว  วงจร
เรียงล าดับ วงจรหนวงเวลา  วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และวงจรควบคุมโดย
อัตโนมัติ (Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
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หมายเหตุ       1. การเขียนจุดมุ่งหมายรายวิชา ต้อง    
                       1.1 เป็นจุดประสงค์ทั่วไป  

                                           1.2  ต้องครอบคลุมทั้งรายวิชาโดยดูจากค าอธิบายรายวิชาเป็นหลัก                                                                                                                                                                    
                                           1.3  เรียงตามล าดับการเรียนรู้  ต่ าไปสูง (ขึ้นอยู่กับต้องการให้ผู้เรียนบรรลุถึงระดับใด)  
                                           1.4  จ านวนข้อควรไม่ควรเกิน10 ข้อ                                                                                                                      

                   2. การแบ่งบท-หัวข้อ  ในทางปฏิบัติท าได้โดยน าเนื้อหาในค าอธิบายรายวิชามาจัดกลุ่มให้เป็นบท  
โดยเรียงล าดับเนื้อหาให้มีความต่อเนื่องของเนื้อหาและแต่ ละบทเรียนจะต้องมี หัวข้อย่อยบทละไม่ต่ ากว่า 2 หัวข้อ     
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การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ 
 

  บทเรียนท่ี 
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1 1.  (ชื่อบท) หลักการท างานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 
          1.1 (ชื่อหัวข้อ)  ความหมายของระบบนิวเมติกส์ 
          1.2 (ชื่อหัวข้อ)  ข้อดี ข้อเสียของระบบนิวเมติกส์ 

 1.3 (ชื่อหัวข้อ)  หลักการท างานของระบบนิวเมติกส์ 

2 6 

2 2.  (ชื่อบท) ชนิด สัญลักษณ์ โครงสร้างการท างาน 
          2.1 (ชื่อหัวข้อ)  ชนิดของระบบนิวเมติกส์ 
          2.2 (ชื่อหัวข้อ)  สัญลักษณ์ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
          2.3 (ชื่อหัวข้อ)  โครงสร้างการท างานของระบบนิวเมติกส์และ      

ไฮดรอลิกส์ 

2 6 

3 3.  (ชื่อบท) การทดสอบอุปกรณนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์   
3.1 (ชื่อหัวข้อ)  กระบอกสูบนิวเมติกส์ 

  3.2 (ชื่อหัวข้อ)  เครื่องอัดลมและปั๊มไฮดรอลิกส์  
  3.3 (ชื่อหัวข้อ)  วาล์วควบคุมทิศทาง 

    3.4 (ชื่อหัวข้อ)  วาล์วควบคุมความดัน 
 3.5 (ชื่อหัวข้อ)  วาล์วควบคุมการไหล 
 3.6 (ชื่อหัวข้อ)  กระบอกสูบนิระบบไฮดรอลิกส์ 
 3.7 (ชื่อหัวข้อ)  มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 

2 6 

4 4.  (ชื่อบท) การอ่าน  การเขียนวงจรและต่อวงจรควบคุมทิศทาง 
4.1 (ชื่อหัวข้อ)  การอ่านสัญลักษณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
4.2 (ชื่อหัวข้อ)  การเขียนวงจรนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

       4.3 (ชื่อหัวข้อ)  การต่อวงจรควบคุมทิศทางระบบนิวเมติกส์และ  
ไฮดรอลิกส์           

2 6 

 5 5.  (ชื่อบท) วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงล าดับ 
5.1 (ชื่อหัวข้อ)  การก าหนดรหัสต าแหน่งของวาล์ว 

        5.2 (ชื่อหัวข้อ)  การก าหนดรหัสอุปกรณ์แสดงขั้นตอนการท างาน 
5.3 (ชื่อหัวข้อ)  การเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวเลข 
5.4 (ชื่อหัวข้อ)  การเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวอักษร 
5.5 (ชื่อหัวข้อ)  การใช้แผนภาพแสดงการท างานของอุปกรณ์ใน

ขอบเขตการท างาน 
5.6 (ชื่อหัวข้อ)  การออกแบบวงจรปรับความเร็วและวงจรเรียงล าดับ 
5.7 (ชื่อหัวข้อ)  การทดสอบการท างานของวงจรปรับความเร็วและ   

วงจรเรียงล าดับ 

3 9 
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การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ 

 
  บทเรียนท่ี 

 
รายการ 

เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

6 6.  (ชื่อบท) วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) 
6.1 (ชื่อหัวข้อ)  การก าหนดรหัสต าแหน่งของวาล์ว 

    6.2 (ชื่อหัวข้อ)  การก าหนดรหัสอุปกรณ์แสดงขั้นตอนการท างาน 
      6.3 (ชื่อหัวข้อ)  การเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวเลข  

6.4 (ชื่อหัวข้อ)  การเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวอักษร 
    6.5 (ชื่อหัวข้อ)  การใช้แผนภาพแสดงการท างานของอุปกรณ์ใน

ขอบเขตการท างาน 
      6.6 (ชื่อหัวข้อ)  การออกแบบวงจรหน่วงเวลาและวงจรควบคุมด้วยมือ 

         6.7 (ชื่อหัวข้อ)  การทดสอบการท างานของวงจรวงจรหน่วงเวลาและ
วงจรควบคุมด้วยมือ 

2 6 

7 7.  (ชื่ อบท) วงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ  (Automatic) ของ ระบบ      
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 

7.1 (ชื่อหัวข้อ)  การออกแบบวงจรและการก าหนดขนาดอุปกรณ์
ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

    7.2 (ชื่อหัวข้อ)  การค านวณขนาดของอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์และ 
ไฮดรอลิกส์ 

      7.3 (ชื่อหัวข้อ)  วงจรท างานความเร็วสูงและความเร็วต่ า 
7.4 (ชื่อหัวข้อ)  วงจรลดแรงดัน 

    7.5 (ชื่อหัวข้อ)  การออกแบบวงจรควบคุมอัติโนมัติ 
      7.6 (ชื่อหัวข้อ)  การทดสอบการท างานวงจรควบคุมอัติโนมัติ 
      7.7 (ชื่อหัวข้อ)  วิธีบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาในระบบนิวเมติกส์

และไฮดรอลิกส์ 
 

3 9 
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จุดประสงค์การสอน 
 

  บทเรียนท่ี 
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1 1.  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการท างานนิวเมติกส์และ    
ไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 
          1.1  รู้ความหมายของระบบนิวเมติกส์ 
          1.2  รู้ข้อดี ข้อเสียของระบบนิวเมติกส์ 

 1.3  เข้าใจหลักการท างานของระบบนิวเมติกส์ 

2 6 

2 2.  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับชนิด สัญลักษณ์ โครงสร้างการ
ท างานของระบบนิวเมติกส์และ ไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 
          2.1  รู้ชนิดของระบบนิวเมติกส์ 
          2.2  รู้สัญลักษณ์ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
          2.3  เข้าใจโครงสร้างการท างานของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

2 6 

3 3.  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับการทดสอบอุปกรณนิวเมติกส์และ 
ไฮดรอลิกส์   

3.1  รู้วิธีการทดสอบกระบอกสูบนิวเมติกส์ 
  3.2  รู้วิธีการทดสอบเครื่องอัดลมและปั๊มไฮดรอลิกส์ 
  3.3  รู้วิธีการทดสอบวาล์วควบคุมทิศทาง 

    3.4  รู้วิธีการทดสอบวาล์วควบคุมความดัน 
 3.5  รู้วิธีการทดสอบวาล์วควบคุมการไหล 
 3.6  รู้วิธีการทดสอบกระบอกสูบนิระบบไฮดรอลิกส์ 
 3.7  รู้วิธีการทดสอบมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 

2 6 

4 4.  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับการอ่าน  การเขียนวงจรและต่อ
วงจรควบคุมทิศทาง 

4.1  รู้วิธีการอ่านสัญลักษณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
4.2  เข้าใจหลักการเขียนวงจรนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

       4.3  สามารถต่อวงจรควบคุมทิศทางระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้          

2 6 

 5 5.  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับวงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงล าดับ 
5.1  เข้าใจหลักการก าหนดรหัสต าแหน่งของวาล์ว 

        5.2  เข้าใจหลักการก าหนดรหัสอุปกรณ์แสดงขั้นตอนการท างาน 
5.3  เข้าใจหลักการเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวเลข 
5.4  เข้าใจหลักการเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวอักษร 
5.5  เข้าใจหลักการใช้แผนภาพแสดงการท างานของอุปกรณ์ในขอบเขต

การท างาน 
5.6  สามารถออกแบบวงจรปรับความเร็วและวงจรเรียงล าดับได้ 
5.7  สามารถทดสอบการท างานของวงจรปรับความเร็วและวงจร

เรียงล าดับได้ 
 

3 9 
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จุดประสงค์การสอน 
 

 
  บทเรียนท่ี 

 
รายการ 

เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

6 6.  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับวงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วย
มือ (Manual) 

6.1  เข้าใจหลักการก าหนดรหัสต าแหน่งของวาล์ว 
    6.2  เข้าใจหลักการก าหนดรหัสอุปกรณ์แสดงขั้นตอนการท างาน 

      6.3  เข้าใจหลักการเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวเลข 
6.4  เข้าใจหลักการเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวอักษร 

    6.5  เข้าใจหลักการใช้แผนภาพแสดงการท างานของอุปกรณ์ในขอบเขต
การท างาน 

      6.6  สามารถออกแบบวงจรหน่วงเวลาและวงจรควบคุมด้วยมือได้ 
         6.7  สามารถทดสอบการท างานของวงจรวงจรหน่วงเวลาและวงจร

ควบคุมด้วยมือได้ 

2 6 

7 7.  เพ่ือให้มีความรู้  ความ เข้าใจ เก่ียวกับวงจรควบคุมโดยอัตโนมั ติ 
(Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 

7.1  สามารถออกแบบวงจ รและการก าหนดขนาดอุปกรณ์ระบบ        
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้ 

    7.2  สามารถค านวณขนาดของอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
      7.3  สามารถออกแบบวงจรท างานความเร็วสูงและความเร็วต่ าได้ 

7.4  สามารถออกแบบวงจรลดแรงดันได้ 
    7.5  สามารถออกแบบวงจรควบคุมอัตโนมัติได้ 

      7.6  สามารถทดสอบการท างานวงจรควบคุมอัตโนมัติได้ 
      7.7  สา มารถบ ารุง รักษาและแก้ไขปัญหา ในระบบนิว เมติกส์และ        

ไฮดรอลิกส์ 
 

3 9 

 
หมายเหตุ  การเขียนจุดสงค์การสอน 
1. น าชื่อบทเรียนมาเขียนเป็นจุดประสงค์ทั่วไป  โดย ใช้กริยาน า   รู้     เข้าใจ    น า ...........ไปใช้    วิเคราะห์     

สังเคราะห์  ประเมิน เป็นต้น ให้ครอบคลุมหัวข้อทั้งหมดในบทเรียนนี้  หรือไม่ถ้าเขียนยากก็ให้ท าเป็นชื่อบทก็ได้ 
2. น าหัวข้อในแต่ละบทมาเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และต้องสอดคล้องวัตถุประสงค์ทั่วไปของบท  ใน

ข้อ 1 ดูจากตารางกริยาใช้น า 
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การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชานี้แบ่งเป็น  7  หน่วย   แยกได้  7  บทเรียน  การวัดและประเมินผลรายวิชาจะด าเนินการ  ดังนี้ 
 
1. วิธีการ   ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผลแยกเป็น  5  ส่วนโดย 

แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 
  1.1  งานที่มอบหมาย  20  คะแนน  หรือร้อยละ 20 
  1.2  คะแนนสมุด  10  คะแนน   หรือร้อยละ 10 
  1.3  พิจารณาจากจิตพิสัย  ความต้ังใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม  20  คะแนน      

หรือร้อยละ 20 
  1.4  สอบกลางภาค  20  คะแนน  หรือร้อยละ 20 
  1.5  สอบปลายภาค  30  คะแนน  หรือร้อยละ 30  

 
โดยจัดแบ่งน้ าหนักคะแนนในแต่ละหน่วยตามตารางหน้าถัดไป 

 
2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา  ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง 

  2.1  คะแนนรวมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
  2.2  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 
    3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่า 

      ระดับคะแนน F 
3.2  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2  จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
     คะแนนร้อยละ  80   ขึ้นไป               ได้ระดับคะแนน   A 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75-79 ได้ระดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  70-74 ได้ระดับคะแนน  B 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  65-69 ได้ระดับคะแนน  C+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  60-64 ได้ระดับคะแนน  C 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  55-59 ได้ระดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  50-54 ได้ระดับคะแนน  D 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ       50 ได้ระดับคะแนน  F 
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ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 
เล

ขที่
บท

เรีย
น 

  คะแนนรายบทเรียนและน้ าหนักคะแนน 

 

 

 

ชื่อบทเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน่
วย

 

น้ าหนักคะแนน 

พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิสั
ย 

คว
าม

รู้-
คว

าม
จ า

 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช้ 

สูง
กว

่า 

1 หลักการท างานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 3 2 1    

2 ชนิด สัญลักษณ์ โครงสร้างการท างาน 3 2 1    
3 การทดสอบอุปกรณนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 8 7 1    
4 การอ่าน  การเขียนวงจรและต่อวงจรควบคุมทิศทาง 6 1 1 1  3 
5 วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงล าดับ 10  5 2  3 
6 วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) 10  5 2  3 
7 วงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic) ของระบบนิวเมติกส์

และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
 

10   7  3 

        
        
        
        

ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย) 50 12
 

14
 

12
 

 12 

ข 
คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เป็นการบูรณาการทุก
หน่วย) 

30 

 

ค คะแนนจิตพิสัย 20 
 รวมท้ังส้ิน 100 

 
หมายเหตุ   

1. การก าหนดคะแนนในรายบท ให้ใช้เวลาที่ใช้ในการสอนมาเป็นตัวแบ่งโดยเทียบเป็น สัดส่วนในการก าหนดก็
ได้ 
      2. การก าหนดคะแนนย่อย ๆ ในแต่ละระดับของพุทธพิสัย(ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใข้ และสูง
กว่า) ให้ใช้วิธีรวมจ านวนข้อของจุดประสงค์การสอนในแต่ละระดับเข้าด้วยกัน   แล้วเทียบเป็นสัดส่วนในการ
ก าหนดคะแนนก็ได้  เช่นหน่วยที่หนึ่ง 10 คะแนน   เม่ือนับจุดประสงค์ มีระดับความรู้ความจ า 3 ข้อ ความเข้าใจ 
9 ข้อ การน าไปใข้ 18 ข้อ เม่ือเทียบสัดส่วนจะได้ความรู้ความจ า 1 คะแนน  ความเข้าใจ  3  คะแนน   และการ
น าไปใข้ 6  คะแนน(ถ้าเป็นทศนิยมให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม)   
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ก าหนดการสอน 

สัปดาห์ท่ี วัน / เดือน คาบท่ี รายการสอน หมายเหตุ 
1 -  ( บทท่ี 1 ) หลักการท างานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 

1.1 ความหมายของระบบนิวเมติกส์ 
1.2  หลักการท างานของระบบนิวเมติกส์ 

 

2 -  ( บทท่ี 1 ) หลักการท างานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 
  1.3  ข้อดี ข้อเสียของระบบนิวเมติกส์ 

 

3  -  ( บทท่ี 2 ) ชนิด สัญลักษณ์ โครงสร้างการท างาน 
2.1  ชนิดของระบบนิวเมติกส์ 
2.2  สัญลักษณ์ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

 

4 -  ( บทท่ี 2 ) ชนิด สัญลักษณ์ โครงสร้างการท างาน 
2.3  โ ครงสร้ างการท างานของระบบนิว เมติกส์ และ         

ไฮดรอลิกส์ 

 

5 -  ( บทท่ี 3 ) การทดสอบอุปกรณนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
3.1  กระบอกสูบนิวเมติกส์ 

    3.2  เครื่องอัดลมและปั๊มไฮดรอลิกส์ 
      3.3  วาล์วควบคุมทิศทาง 

3.4  วาล์วควบคมุความดนั 

 

6 -  ( บทท่ี 3 ) การทดสอบอุปกรณนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
3.5  วาล์วควบคุมการไหล 
3.6  กระบอกสูบนิระบบไฮดรอลิกส์ 
3.7  มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 

 

7 -  ( บทท่ี 4 ) การอ่าน  การเขียนวงจรและต่อวงจรควบคุมทิศทาง 
4.1  การอ่านสัญลักษณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

    4.2  การเขียนวงจรนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

 

8 -  ( บทท่ี 4 ) การอ่าน  การเขียนวงจรและต่อวงจรควบคุมทิศทาง 
4.3  กา รต่อวงจ รควบคุมทิศทางร ะบบนิวเมติกส์และ      

ไฮดรอลิกส์ 

 

9 -                                 สอบกลางภาค  
10 -  ( บทท่ี 5 ) วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงล าดับ 

5.1  การก าหนดรหัสต าแหน่งของวาล์ว 
    5.2  การก าหนดรหัสอุปกรณ์แสดงขั้นตอนการท างาน 

      5.3  การเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวเลข 
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ก าหนดการสอน 

สัปดาห์ท่ี วัน / เดือน คาบท่ี รายการสอน หมายเหตุ 
11 -  ( บทท่ี 5 ) วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงล าดับ 

5.4  การเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวอักษร 
    5.5  การใช้แผนภาพแสดงการท างานของอุปกรณ์ในขอบเขตการ

ท างาน 

 

12 -  ( บทท่ี 5 ) วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงล าดับ 
      5.6  การออกแบบวงจรปรับความเร็วและวงจรเรียงล าดับ 
      5.7  การทดสอบการท างานของวงจรปรับความเร็วและวงจร

เรียงล าดับ 

 

13  -  ( บทท่ี 6 ) วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) 
6.1  การก าหนดรหัสต าแหน่งของวาล์ว 

    6.2  การก าหนดรหัสอุปกรณ์แสดงขั้นตอนการท างาน 
      6.3  การเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวเลข  

6.4  การเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวอักษร 

 

14 -  ( บทท่ี 6 ) วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) 
    6.5  การใช้แผนภาพแสดงการท างานของอุปกรณ์ในขอบเขตการ

ท างาน 
      6.6  การออกแบบวงจรหน่วงเวลาและวงจรควบคุมด้วยมือ 

         6.7  การทดสอบการท างานของวงจรวงจรหน่วงเวลาและวงจร
ควบคุมด้วยมือ 

 

15 -  ( บทท่ี 7 ) วงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic) ของระบบนิวเม
ติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 

7.1  การออกแบบวงจรและการก าหนดขนาดอุปกรณ์ระบบนิวเม
ติกส์และไฮดรอลิกส์ 
    7.2  การค านวณขนาดของอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

      7.3  วงจรท างานความเร็วสูงและความเร็วต่ า 

 

16 -  ( บทท่ี 7 ) วงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic) ของระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 

7.4  วงจรลดแรงดัน 
    7.5  การออกแบบวงจรควบคุมอัตโนมัติ 

 

17 -  ( บทท่ี 7 ) วงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic) ของระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 

      7.6  การทดสอบการท างานวงจรควบคุมอัตโนมัติ 
      7.7  วิธี บ ารุ งรักษาและแก้ไขปัญหาในระบบนิ วเมติกส์ และ          

ไฮดรอลิกส์ 

 

18 -  สอบปลายภาค  
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