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แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

รหัส 10100209 วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

     
 
 

จัดท าโดย 
อาจารย์อนุรักษ์  ตัณฑวรา 

สาขาวิชาช่างยนต์ 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ค าน า 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชา  งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น รหัส  10100209  
จัดทาขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการสอนและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  โดยบรรจุรายละเอียด
ที่แสดงถึงการจัดระบบการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการก าหนดมาตรฐาน ใช้เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
 
 
                                                                                                            สาขาวิชาช่างยนต์   

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                             มหาวิทยาลัยนครพนม  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

สาขาวิชา/คณะ 
     สาขาวิชาช่างยนต์       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

หมวดท่ี  1.  ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 
 
1.รหัสและชื่อรายวิชา 
      รหัส 10100209     วิชางานนวิแมติกส์และไฮดรอลกิสเบื้องต้น  
2.จ านวนหน่วยกิต 
      2  หน่วยกิต  
3.หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 
   3.1  หลักสูตร 
          สาขาวิชาช่างยนต์ 

3.2 ประเภทของรายวิชา 
 ช่างอุตสาหกรรม 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
   อาจารย์อนุรักษ์  ตัณฑวรา 
5.ภาคการศึกษา  ชั้นปีท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาที่  2/2561          ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
6.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
     ไม่มี 
7.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน 
     ไม่มี 
8.สถานท่ีเรียน 
     ห้อง ปฏิบติัการสาขาวชิาชา่งยนต์  
9.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  ครั้งล่าสุด 
     ไม่มี 
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ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชื่อวิชา             10100209   งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
                                      Basic Pneumatic and Hydraulic Practice 
2.  สภาพรายวิชา               หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
                                      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)          
3.  ระดับรายวิชา               ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 2 
4.  รายวิชาพ้ืนฐาน             กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  1  ชั่วโมง    ปฏิบัติ   3 ชั่วโมง รวมท้ังส้ิน 4 ชัว่โมง  และนักศึกษา 
                                      จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 16  สัปดาห์    
6. จ านวนหน่วยกิต             2  หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมายรายวิชา        1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

2. มีทักษะเก่ียวกับอ่านและเขียนวงจร  ต่อวงจรควบคุมการท างานระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ  ปลอดภัย  
เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตย์รับผิดชอบ และรักษาสิ่งแวดล้อม 

     
  8. ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการท างานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  ชนิด 

สัญลักษณ์โครงสร้าง การท างานและทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์การ
อ่าน การเขียนวงจรและต่อวงจร ควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงล าดับ 
วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ 
(Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
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การแบ่งหน่วยการเรียน/บทเรียน 
 

บทเรียนท่ี 
 

บทเรียน/หัวข้อ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1. หลักการท างานของ
ระบบนิวแมติกส์ 

1.1 ระบบนิวเมติกส์ 
1.2 ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด 
1.3 การเตรียมลมอัด  
1.4 ชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอัด 

1 3 

2. สัญลักษณ์และโครงสร้าง
อุปกรณ์นิวเมติกส์ 

          2.1 งานควบคุมกระบอกสูบทางเดียว  
          2.2 อุปกรณ์ท างาน  

2.3 กระบอกสูบท างานทางเดียว  
          2.4 วาล์วควบคุมทิศทางลม  
          2.5 โครงสร้างและหลักการท างานของวาล์ว 

1 3 

3. งานควบคุมกระบอกสูบ
สองทาง 

          3.1 กระบอกสูบสองทาง 
          3.2 กระบอกสูบสองทางชนิดมีตัวกันกระแทก 
          3.3 กระบอกสูบแบบโรตารี่  

3.4 วาล์วบังคับทิศทางแบบ 5/2 

1 3 

4. งานควบคุมกระบอกสูบ
สองทางด้วยวาล์ว 5/2 แบบ
ลม 

          4.1 วาล์วบังคับทิศทาง 5/2 แบบลม  
          4.2 วงจรการควบคุมด้วยวาล์ว 5/2 แบบลม  

      4.3 วาล์วควบคุมแบบลูกกลิ้ง  

1 3 

5. งานควบคุมกระบอกสูบ
สองทางด้วยวาล์วกันกลับ
สองทาง 

          5.1 วาลว์กันกลับ  
          5.2 วาลว์กันกลับสองทาง  

      5.3 การใช้วาล์วกันกลับสองทางในวงจรนิวแมติกส์ 

1 3 

6. งานควบคุมความเร็วก้าน
สูบ 

          6.1 วาล์วควบคุมอัตราไหล  
          6.2 การควบคุมความเร็วก้านสูบ 

1 3 

7. งานควบคุมกระบอกสูบ
สองทางด้วยวาล์วเร่งระบาย
ลม 

7.1 วาลว์ เร่งระบายลม  
7.2 การใช้วาล์ว เร่งระบายลมในวงจรนิวแมติกส์ 
 

1 3 

8. งานควบคุมกระบอกสูบ
สองทางด้วยวาล์วความดัน
สองทาง 

          8.1 วาล์วความดันสองทาง  
            8.2 การใช้วาล์วความดันสองทางในวงจรนิวแมติกส ์

1 3 

9. งานควบคุมกระบอกสูบ
สองทางด้วยวาล์วหน่วงเวลา 

          9.1 วาล์วหน่วงเวลา 
 

1 3 

 
บทเรียนท่ี 

 
บทเรียน/หัวข้อ 

เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

10. งานควบคุมกระบอกสูบ 10.1 วาล์วควบคุมความดันลม 1 3 

http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134524.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134525.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134526.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134526.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134527.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134527.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134527.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134528.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134528.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134528.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134529.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134529.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134530.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134530.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134530.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134531.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134531.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134531.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134532.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134532.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134533.pdf
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สองทางด้วยวาล์วจัดล าดับ 10.2 งานควบคุมแบบอัตโนมัติ 
10.3 วาลว์ควบคุมแบบลูกกลิ้ง 
10.4 วาล์วบังคับทิศทาง 3/2 แบบ Roller Trip 
10.5 วงจรแบบก้านสูบเลื่อนเข้า –ออก โดยอัตโนมัติ 

11. งานควบคุมกระบอกสูบ
แบบต่อเนื่อง 
 

11.1 หลักการเขียนโค้ดอุปกรณ์ 
11.2 วงจรควบคุมแบบต่อเนื่อง 
11.3 การเขียนไดอะแกรมการท างานของวงจร 

1 3 

12. หลักการเบื้องต้นของไฮ
ดรอลิกส์ 
 

12.1 ความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ 
12.2 หน้าที่และส่วนประกอบของชุดต้นก าลังได้ 
12.3 สัญลักษณ์ของชุดต้นก าลัง 

1 3 

13. งานควบคุมกระบอกสูบ
ด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง
แบบ4/2และ4/3 

13.1 วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/2 
13.2 วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/3 

1 3 

14. งานควบคุมกระบอกสูบ
ด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหล 

14.1. วาล์วควบคุมอัตราไหล 
 

1 3 

15. งานควบคุมมอเตอร์ไฮ
ดรอลิกส์ 

15.1. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
 

1 3 

16. งานควบคุมกระบอกสูบ
ด้วยวาล์วกันกลับแบบมี
น้ ามันควบคุม     

16.1. วาล์วกันกลับชนิดมีน้ ามันควบคุม 
 

1 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134533.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134534.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134535.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134535.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134536.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134536.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134537.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134537.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134537.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134538.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134538.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134539.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134539.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134540.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134540.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134540.pdf
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จุดประสงค์การสอน 
 

บทเรียนท่ี 
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1. หลักการท างานของ
ระบบนิวแมติกส์ 

1. สามารถอธิบายหลักการท างานของระบบนิวแมติกส์ได้ 
2. บอกหน้าที่และส่วนประกอบชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดได้  
3. บอกหลักการท างานของตัวควบคุมความดันได้ 
4. อ่านสัญลักษณ์ของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดได้  

1 3 

2. สัญลักษณ์และโครงสร้าง
อุปกรณ์นิวเมติกส์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับสัญลักษณ์และโครงสร้างอุปกรณ์
นิวเมติกส์ อธิบายหลักการงานกระบอกสูบท างานทางเดียว 
อ่านสัญลักษณ์กระบอกสูบท างานทางเดียว บอกหน้าที่และ
ส่วนประกอบวาล์วควบคุมทิศทาง อ่านสัญลักษณ์วาล์ว
ควบคุมทิศทางได้ 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการประกอบวงจรควบคุมกระบอกสูบ
ทางเดียวโดยทางตรงและทางอ้อมได้  

1 3 

3. งานควบคุมกระบอกสูบ
สองทาง 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับบอกหน้าที่และส่วนประกอบ
กระบอกสูบท างานสองทาง อ่านสัญลักษณ์กระบอกสูบ
ท างานสองทาง อ่านสัญลักษณ์วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 
5/2 แบบมือกด/สปริง อธิบายหลักการท างานวาล์วควบคุม
ทิศทางแบบ 5/2 แบบลม/สปริง ต่อวงจรควบคุมกระบอก
สูบสองทาง ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบสอง
ทางได้   
2. เพ่ือให้มีทักษะในการประกอบวงจรควบคุมกระบอกสูบ
ทางสองโดยทางตรงและทางอ้อมได้  

1 3 

4. งานควบคุมกระบอกสูบ
สองทางด้วยวาล์ว 5/2 แบบ
ลม 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับอ่านสัญลักษณ์วาล์วควบคุม
ทิศทาง 5/2 แบบควบคุมการท างานด้วยลม อธิบาย
หลักการท างานวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 แบบควบคุมการ
ท างานด้วยลม อ่านสัญลักษณ์วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 
แบบลูกกลิ้ง วิเคราะห์หลักการท างานวาล์วควบคุมทิศทาง 
3/2 แบบลูกกลิ้ง ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบค้าง
ต าแหน่ง ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบก่ึงอัตโนมัติ 
ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบก่ึงอัตโนมัติ
ได้  
2. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อวงจรควบคุมการท างานโดยใช้
วาล์ว 5/2 แบบท างานด้วยลม ประกอบวงจรควบคุมก้านสูบ
เคลื่อนที่กลับเองโดยอัตโนมัติ   

1 3 

5. งานควบคุมกระบอกสูบ
สองทางด้วยวาล์วกันกลับ
สองทาง 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับบอกหน้าที่และส่วนประกอบของ
วาล์วกันกลับ อธิบายหลักการท างานของวาล์วกันกลับ อ่าน
สัญลักษณ์ของวาล์วกันกลับ บอกหน้าที่และส่วนประกอบ

1 3 

http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134526.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134526.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134527.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134527.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134527.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134528.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134528.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134528.pdf
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ของวาล์วกันกลับสองทาง ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วย
วาล์วกันกลับสองทางได้   
2. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อวงจรการควบคุมกระบอกสูบด้วย
วาล์วกันกลับสองทาง และประกอบวงจรควบคุมกระบอก
สูบสองทางด้วยวาล์วกันกลับสองทางได้  

6. งานควบคุมความเร็วก้าน
สูบ 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับบอกหน้าที่ของวาล์วควบคุมอัตรา
ไหล อธิบายหลักการท างานของวาล์วควบคุมอัตราไหลทาง
เดียว อ่านสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมอัตราไหลทางเดียว 
ต่อวงจรควบคุมความเร็วก้านสูบ ได้ 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการประกอบวงจรการควบคุมความเร็ว
ก้านสูบด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหลและประกอบวงจรการ
ควบคุมความเร็วก้านสูบด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหลทาง
เดียวได้ 

1 3 

7. งานควบคุมกระบอกสูบ
สองทางด้วยวาล์วเร่งระบาย
ลม 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับบอกหน้าที่และส่วนประกอบของ
วาล์วเร่งระบายลม อธิบายหลักการท างานของวาล์วเร่ง
ระบายลม อ่านสัญลักษณ์ของวาล์วเร่งระบายลม ต่อวงจร
ควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วเร่งระบายลมได้  
2. เพ่ือให้มีทักษะในการประกอบวงจรควบคุมกระบอกสูบ
ด้วยวาล์วเร่งระบายลมได้  

1 3 

8. งานควบคุมกระบอกสูบ
สองทางด้วยวาล์วความดัน
สองทาง 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับบอกหน้าที่และส่วนประกอบของ
วาล์วความดันสองทาง อธิบายหลักการท างานของวาล์วความ
ดันสองทาง อ่านสัญลักษณ์ของวาล์วความดันสองทาง ต่อ
วงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วความดันสองได้ 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการประกอบวงจรการควบคุมกระบอก
สูบทางเดียวด้วยวาล์วความดันสองทางและต่อวงจรการ
ควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วความดันสองทางได้  

1 3 

9. งานควบคุมกระบอกสูบ
สองทางด้วยวาล์วหน่วงเวลา 

 1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับบอกหน้าที่และส่วนประกอบของ
วาล์วหน่วงเวลา อธิบายหลักการท างานของวาล์วหน่วงเวลา 
อ่านสัญลักษณ์ของวาล์วหน่วงเวลา ต่อวงจรควบคุมกระบอก
สูบด้วยวาล์วหน่วงเวลาได้  
2. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อวงจรการควบคุมกระบอกสูบด้วย
วาล์วหน่วงเวลาได้ 

1 3 

10. งานควบคุมกระบอกสูบ
สองทางด้วยวาล์วจัดล าดับ 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับบอกหน้าที่และส่วนประกอบของ
วาล์วจัดลาดับ อธิบายหลักการท างานของวาล์วจัดล าดับ 
อ่านสัญลักษณ์ของวาล์วจัดล าดับ ต่อวงจรควบคุมกระบอก
สูบด้วยวาล์วจัดล าดับได้ 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อวงจรการควบคุมกระบอกสูบด้วย
วาล์วจัดล าดับและ ประกอบวงจรการควบคุมกระบอกสูบ
ด้วยวาล์วจัดล าดับได้ 

1 3 

http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134529.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134529.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134530.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134530.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134530.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134531.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134531.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134531.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134532.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134532.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134533.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134533.pdf
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11. งานควบคุมกระบอกสูบ
แบบต่อเนื่อง 
 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับเขียนโค๊ดอุปกรณ์ในวงจรนิวเมติกส์ 
เขียนไดอะแกรมการท างานของกระบอกสูบ ต่อวงจรควบคุม
กระบอกสูบแบบต่อเนื่องด้  
2. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อวงจรการควบคุมการท างาน
แบบต่อเนื่องได้ 

1 3 

12. หลักการเบื้องต้นของไฮ
ดรอลิกส์ 
 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับบอกความหมายของระบบไฮดรอ
ลิกส์ ระบุหน้าที่และส่วนประกอบของชุดต้นก าลัง อ่าน
สัญลักษณ์ของชุดต้นก าลัง อ่านสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ท างาน 
อธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ท างาน อ่านสัญลักษณ์
ของวาล์วควบคุมทิศทางได้  
2. เพ่ือให้มีทักษะในการวิเคราะห์หลักการเบื้องต้นของไฮดรอ
ลิกส์ได้ 

1 3 

13. งานควบคุมกระบอกสูบ
ด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง
แบบ4/2และ4/3 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับบอกหน้าที่และส่วนประกอบของ
วาล์วควบคุมทิศทางอธิบายหลักการท างานของวาล์วควบคุม
ทิศทาง อ่านสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทาง ต่อวงจร
ควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/2 และ 
4/3 ได้  
2. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วย 4/2 
และประกอบวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์ว 4/3 ได้ 

1 3 

14. งานควบคุมกระบอกสูบ
ด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหล 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับบอกหน้าที่และส่วนประกอบของ
วาล์วควบคุมอัตราไหล อธิบายหลักการท างานของวาล์ว
ควบคุมควบคุมอัตราไหล อ่านสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุม
ควบคุมอัตราไหล ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์ว
ควบคุมควบคุมอัตราไหลได้   
2. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อวงจรการควบคุมกระบอกสูบด้วย
วาล์วควบคุมอัตราไหลแบบปรับ ประกอบวงจรควบคุม
กระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหลทางเดียว(One Way 
Flow Control Valve) ได้ 

1 3 

15. งานควบคุมมอเตอร์ไฮ
ดรอลิกส์ 

 1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับบอกหน้าที่และส่วนประกอบของ
มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ อธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ไฮ
ดรอลิกส์ อ่านสัญลักษณ์ของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ ต่อวงจร
ควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ได้  
2. เพ่ือให้มีทักษะในการประกอบวงจรการควบคุมมอเตอร์ไฮ
ดรอลิกส์ด้วยวาล์ว 4/2 และ ต่อวงจรการควบคุมมอเตอร์ไฮ
ดรอลิกส์ด้วยวาล์ว 4/3 ได้ 

1 3 

16. งานควบคุมกระบอกสูบ
ด้วยวาล์วกันกลับแบบมี
น้ ามันควบคุม     

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับ บอกหน้าที่และส่วนประกอบของ
วาล์วกันกลับแบบมีน้ ามันควบคุม อธิบายหลักการท างานของ
วาล์วกันกลับแบบมีน้ ามันควบคุม อ่านสัญลักษณ์ของวาล์ว
กันกลับแบบมีน้ ามันควบคุม ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วย

1 3 

http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134535.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134535.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134536.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134536.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134537.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134537.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134537.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134538.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134538.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134539.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134539.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134540.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134540.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134540.pdf
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วาล์วกันกับแบบมีน้ ามันควบคุมได้  
2. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อวงจรการควบคุมกระบอกสูบด้วย
วาล์กันกลับแบบมีน้ ามันควบคุมได้  
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การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชานี้แบ่งเป็น 16 หน่วย   แยกได้    16  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะด าเนินการ  ดังนี้ 
 
1. วิธีการ   ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผลแยกเป็น  3  ส่วนโดย 

แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 
  1.1 ผลงานที่มอบหมาย 20 คะแนน  หรือร้อยละ20 
  1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย  ความต้ังใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม 20 คะแนน  
       หรือร้อยละ 20   
  1.3 การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน  30  คะแนน  หรือร้อยละ 30      
  1.4 การสอบกลาง/ปลายภาค  30  คะแนน  หรือร้อยละ 30               

 
โดยจัดแบ่งน้ าหนักคะแนนในแต่ละหน่วยตามตารางหน้าถัดไป 

 
2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา  ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง 

  2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ 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 49 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 างานของระบบนิวแมติกส์ 5 1 2 1  1 

2 สัญลักษณ์และโครงสร้างอุปกรณ์นิวเมติกส์ 5 1 2 1  1 

3,4,5,6
,7,8 

งานควบคุมกระบอกสูบสองทาง 
งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์ว 5/2 แบบลม 
งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วกันกลับสองทาง 
งานควบคุมความเร็วก้านสูบ 
งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วเร่งระบายลม 
งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วความดันสองทาง 

15 1 2 4  8 

9,10,1
1 

งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วหน่วงเวลา 
งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วจัดล าดับ 
งานควบคุมกระบอกสูบแบบต่อเนื่อง 

10 1 2 1  5 

12 หลักการเบื้องต้นของไฮดรอลิกส์ 5 1 2 1  1 

13,14,
15 

งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทิศทางแบบ4/2และ
4/3 
งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหล 
งานควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 

15 1 2 4  8 

16 งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วกันกลับแบบมีน้ า มันควบคุม     5 1 2 1  1 
        
ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย) 60      

ข 
คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เป็นการบูรณาการทุก
หน่วย) 

20 

 

ค คะแนนจิตพิสัย 20 
 รวมท้ังส้ิน 100 

 
 
 
 
 

http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134526.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134527.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134528.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134529.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134530.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134531.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134532.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134533.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134535.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134536.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134537.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134537.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134538.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134539.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134540.pdf
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ก าหนดการสอน 
สัปดาห์ท่ี วัน / เดือน คาบท่ี รายการสอน หมายเหตุ 

1 -  หลักการท างานของระบบนิวแมติกส์  

2 -  สัญลักษณ์และโครงสร้างอุปกรณ์นิวเมติกส์  
3  -  งานควบคุมกระบอกสูบสองทาง  
4 -  งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์ว 5/2 แบบลม  
5 -  งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วกันกลับสองทาง  
6 -  งานควบคุมความเร็วก้านสูบ  
7 -  งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วเร่งระบายลม  
8 -  งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วความดันสองทาง  
9 -                             สอบกลางภาค  
10 -  งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วหน่วงเวลา  
11 -  งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วจัดล าดับ  
12 -  งานควบคุมกระบอกสูบแบบต่อเนื่อง  
13 -  หลักการเบื้องต้นของไฮดรอลิกส์  
14 -  งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทิศทางแบบ4/2และ4/3  
15 -  งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหล  
16 -  งานควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกส์  
17 -  งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วกันกลับแบบมีน้ า มันควบคุม      
18   สอบปลายภาค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134526.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134527.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134528.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134529.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134530.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134531.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134532.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134533.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134535.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134536.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134537.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134538.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134539.pdf
http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15050813134540.pdf
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