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3102-2007 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม 2 - 2 - 3 
(Pneumatics and Hydraulic Industrial) 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
1. เข้าใจหลักการท างานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุม
2. สามารถออกแบบ ติดต้ัง บ ารุงรักษาระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิก แบบเชิงกลและแบบไฟฟ้าใน

งานอุตสาหกรรม 
3. มีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับการท างานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิก

มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและติดต้ังระบบนิวแมติกส์ หลักการท างานของระบบนิวแมติกส์

อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ ปั๊มลม วาล์ว อุปกรณ์ รวมท้ังระบบสุญญากาศ 
2. เขียนผังวงจรนิวแมติกส์และการแสดงการเคล่ือนท่ี
3. ออกแบบ เขียนวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการท างานด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและติดต้ังระบบไฮครอลิก หลักการท างานของระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ในระบบไฮครอลิก น ้ามันไฮดรอลิก ชุดต้นก าลัง วาล์ว 
5. ออกแบบ เขียนวงจรไฮดรอลิกควบคุมด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)
6. บ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิก

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดต้ังระบบนิวแมติกส์ หลักการท างานของระบบนิวแมติกส์ อุปกรณ์ใน

ระบบนิวแมติกส์ ปั๊มลม วาล์ว อุปกรณ์ รวมท้ังระบบสุญญากาศ การเขียนผังวงจร นิวแมติกส์และการแสดงการ
เคล่ือนท่ี การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์แบบท างานต่อเนื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบและเขียนวงจร
นิวแมติกส์ควบคุมการท างานด้วยรีเลย์ไฟฟ้า โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) การบ ารุงรักษาและแก้ไข
ปัญหาของระบบนิวแมติกส์ 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดต้ังระบบไฮครอลิก หลักการท างานของระบบไฮดรอลิกอุปกรณ์ใน
ระบบไฮครอลิก น ้ามันไฮดรอลิก ชุดต้นก าลัง วาล์ว และอุปกรณ์ การเขียนผังวงจรไฮดรอลิก การออกแบบ เขียน
วงจรไฮดรอลิกควบคุมด้วยรีเลย์ไฟฟ้า โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) การบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาของ
ระบบไฮดรอลิก 



โครงการสอนรายวิชา 3102-2007  
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม 2 - 2 - 3 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  (4 ชั่วโมง ) 
ระบบนิวแมติกส์  
ระบบไฮดรอลิกส์  
ความดัน  
กฎเบ้ืองต้นของลมอัด  
หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์  
การส่งผ่านแรงด้วยระบบไฮดรอลิกส์  

 
บทที่ 2 เคร่ืองอัดอากาศและปั๊มไฮดรอลิกส์   ( 8 ชั่วโมง ) 

เครื่องอัดลม  
ประเภทของเครื่องอัดลม  
ปั๊มไฮดรอลิกส์  
การค านวณหาปริมาตรการส่งจ่ายน้ ามันของปั๊ม  
การบ ารุงรักษาป๊ัมไฮดรอลิกส์  
การเสียหายของปั๊มไฮดรอลิกส์  
เปรียบเทียบระหว่างลมอัดและน้ ามันอัด  

 
บทที่ 3 อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์   ( 8 ชั่วโมง ) 

กระบอกสูบชนิดท างานทางเดียว  
กระบอกสูบชนิดท างานสองทาง  
ความสามารถในการท างานของกระบอกสูบ  
การค านวณหาค่าแรงของกระบอกสูบ  

 
บทที่ 4 วาล์วในระบบนิวแมติกส์     ( 8 ชั่วโมง ) 

วาล์วควบคุมทิศทาง  
วาล์วควบคุมอัตราการไหล  
วาล์วควบคุมความดัน  
วาล์วปิด-เปิดและวาล์วแบบผสม  



บทที่ 5 การเขียนรหัสอุปกรณ์และแผนภาพการท างานของวงจรนิวแมติกส์  ( 8 ชั่วโมง ) 
การก าหนดต าแหน่งของวาล์ว  
การก าหนดรหัสอุปกรณ์หรือวิธีแสดงขั้นตอนการท างานในวงจรนิวแมติกส์  
รหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวเลข  
การเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวอักษร  
การใช้แผนภาพแสดงการท างาน  
การเขียนรหัสของอุปกรณ์ในวงจรนิวแมติกส์ระบบ DIN ISO 1219  

 
บทที่ 6 การออกแบบวงจรนิวแมติกส์    ( 8 ชั่วโมง ) 

ชนิดของการควบคุมกระบอกสูบ  
วงจรควบคุมแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง  
ขั้นตอนการออกแบบ  
วงจรนิวแมติกส์ไฟฟ้าพืน้ฐาน  
การควบคุมกระบอกสูบให้ท างานกึ่งอัตโนมัติและอัตฺโนมัติ  
ระบบไฮดรอนวิแมติกส์  

 
บทที ่7 อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์   ( 8 ชัว่โมง ) 

กระบอกสูบในระบบไฮดรอลิกส์  
การค านวณหาแรงลูกสูบ  
โนโมแกรม  
การค านวณหาความเร็วลูกสูบ  
การติดต้ังจับยึดกระบอกสูบ  
มอเตอร์ไฮดรอลิกส์  
การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์  

 
บทที่ 8 วาล์วควบคุมความดันและควบคุมการไหล  ( 8 ชั่วโมง ) 

หลักการเบ้ืองต้นของวาล์วควบคุมความดัน  
การปรับค่าความดัน  
วงจรควบคุมความเร็วลูกสูบโดยวิธีการควบคุมการไหลของน้ ามัน  
วงจรควบคุมความเร็วกระบอกสูบ  



บทที่ 9 การออกแบบวงจรและการก าหนดขนาดอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์  ( 8 ชั่วโมง ) 
การออกแบบวงจรและการก าหนดขนาดอุปกรณ์  
วงจรท างานท่ีความเร็วสูงและความเร็วต่ า  
การค านวณขนาดของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์  
วงจรลดแรงดัน  
วิธีบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาในระบบไฮดรอลิกส์  

 
วิธีสอนและกิจกรรม  

1. วิธีสอนแบบบรรยายโดยเริ่มจากความส าคัญในการน านิวแมติกส์และไฮดรอลิก ส์ไปใช้ในงาน
อุตสาหกรรมหรืองานท่ัว ๆ ไป เพื่อเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน ซึ่งมีการตั้งค าถามและตอบค าถามจากผู้เรียน  

2. วิธีสอนแบบอภิปราย โดยการให้ผู้เรียนจัดแบ่งกลุ่มและก าหนดหัวข้ออภิปราย พร้อมให้แต่ละกลุ่ม
ท าการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าเสนอผลการอภิปรายของแต่ละกลุ่ม โดยมีผู้สอนเป็นผู้สรุปอีกครั้ง  

3. วิธีสอนแบบสาธิต ผู้สอนจะแสดงให้ผู้เรียนได้ดูวิธีการการต่อวงจรนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์จากชุดฝึก
ปฏิบัติ พร้อมการก าหนดรหัสซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน จากนั้นให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติโดยมีผู้สอนคอย
สังเกตการณ์ ถ้ามีปัญหาให้ซักถามผู้สอน  

4. วิธีสอนแบบปฏิบัติการ โดยการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ  ตามความเหมาะสมของชุดฝึกปฏิบัติ แล้ว
ให้ผู้เรียนท าการฝึกปฏิบัติตามแบบปฏิบัติการท่ีก าหนดให้แล้วน าผลท่ีได้มาเสนอและเขียนรายงานผลการ
ปฏิบัติการส่งผู้สอน  

5. วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยก าหนดประเด็นปัญหาให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง จากหนังสือ ต ารา เอกสารหรือส่วนท่ีเกี่ยวข้องจากภาคอุตสาหกรรมและงานจริง พร้อมสรุปจัดท า
รายงาน น าส่งผู้สอน  

6. วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนดปัญหาจากระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ให้ชัดเจน จากนั้นจึงให้หาค าตอบด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยการทดลอง ฝึกปฏิบัติจนได้ข้อสรุปให้เป็นไปตาม
ขั้นตอน  
 
สื่อการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน   2. ต าราและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
3. เครื่องคอมพิวเตอร์   4. แบบปฏิบัติการ  
5. โปรแกรม Fluid Sim   6. ส่ือ Power Point  
7. เครื่องฉาย Projector 



แผนการสอนประจ าบทที่ 1 
หัวข้อเนื้อหา 

ระบบนิวแมติกส์ 
ระบบไฮดรอลิกส์ 
ความดัน 
กฎเบ้ืองต้นของลมอัด 
หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์ 
การส่งผ่านแรงด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทท่ี 1 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายหลักการเบ้ืองต้นในระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้ 
2. อธิบายความหมายระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้ 
3. บอกอุปกรณ์พื้นฐานของนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
4. อธิบายกฎทางฟิสิกส์ท่ีสัมพันธ์กับระบบของไหล 
5. อธิบายการถ่ายโอนพลังงานด้วยระบบไฮดรอลิกส์ได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน 

1.1 การบรรยาย 
1.2 การมีกิจกรรมในช้ันเรียน 
1.3 การสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน โดยการตั้งค าถาม ความส าคัญและการน านิวแมติกส์  
      และไฮดรอลิกส์ไปใช้งานในด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การบรรยายถึงกระบวนการศึกษา 
      ทางลมอัดและน้ ามันอัด 
2.2 ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องแล้วสรุปเนื้อหา 
     เพื่อน าเสนอกับผู้สอน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  2. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย 
3. วีดิทัศน์     4. ชุดสาธิตนิวแมติกส์ 

 



การวัดผลและการประเมินผล 
1. สังเกตจากความสนใจขณะบรรยาย 
2. สังเกตจากกิจกรรมถาม – ตอบและให้เหตุผล 
3. ตรวจงานจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการสอนประจ าบทที่ 2 
หัวข้อเนื้อหา 

เครื่องอัดลม 
ประเภทของเครื่องอัดลม 
ปั๊มไฮดรอลิกส์ 
การค านวณหาปริมาตรการส่งจ่ายน้ ามันของปั๊ม 
การบ ารุงรักษาป๊ัมไฮดรอลิกส์ 
การเสียหายของปั๊มไฮดรอลิกส์ 
เปรียบเทียบระหว่างลมอัดและน้ ามันอัด 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทท่ี 2 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. บอกข้อดีและข้อเสียของการน าลมอัดมาใช้งานได้ 
2. จ าแนกชนิดของปั๊มลมและปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ 
3. อธิบายโครงสร้างหลักการท างานของปั๊มลมและปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ 
4. พิจารณาเลือกขนาด ชนิดของปั๊มลมและปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ 
5. อธิบายการควบคุม การบ ารุงปั๊มลมและปั๊มไฮดรอลิกส์ได้ 
6. เปรียบเทียบการใช้ลมอัดและน้ ามันอัดได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน 

1.1 การบรรยาย 
1.2 การมีกิจกรรมในช้ันเรียน 
1.3 การสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.4 การสอนแบบสาธิต 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน และให้นักศึกษาเปรียบเทียบสัญลักษณ์ระหว่าง 
     นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
2.2 จัดแบ่งกลุ่มอภิปรายหลักการท างานของปั๊มลมและปั๊มไฮดรอลิกส์ 
2.3 แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า เพื่อจัดท ารายงานและน าเสนอจากการท ารายงานพร้อมตอบค าถาม 

 
 



สื่อการเรียนการสอน 
1. ชุดสาธิตนิวแมติกส์ 
2. คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องฉาย  
3. วีดิทัศน์ 
4. หนังสือ ต ารา เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

การวัดผลและการประเมินผล 
1. สังเกตจากความสนใจในขณะเรียน 
2. กิจกรรมถาม- ตอบ อย่างมีเหตุผล 
3. การน าเสนอจากรายงาน 
4. ตรวจงานจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการสอนประจ าบทที่ 3 
หัวข้อเนื้อหา 

กระบอกสูบชนิดท างานทางเดียว 
กระบอกสูบชนิดท างานสองทิศทาง 
ความสามารถในการท างานของกระบอกสูบ 
การค านวณหาค่าแรงของกระบอกสูบ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทท่ี 3 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. แบ่งชนิดของกระบอกสูบได้ 
2. อธิบายหลักการท างานของกระบอกสูบได้ 
3. ค านวณหาค่าแรงของกระบอกสูบได้ 
4. รู้การน าระบบนิวแมติกส์ไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ได้ 
5. หาอัตราการใช้ลมของกระบอกสูบได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน 

1.1 การบรรยาย 
1.2 การมีกิจกรรมในช้ันเรียน 
1.3 การสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 การร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน การถามตอบ การแสดงความคิดเห็น ความแตกต่างระหว่างการ         
     ท างานของกระบอกสูบนิวแมติกส์แบบท างานทิศทางเดียวและสองทิศทางเพื่อน าเข้าสู่  
     อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ 
2.2 ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องแล้วสรุปเนื้อหาเพื่อน าเสนอ 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องฉาย 
3. วีดิทัศน์ 
4. ชุดสาธิตนิวแมติกส์ 

 
 



การวัดผลและการประเมินผล 
การสังเกตและบันทึกผล 

1. สังเกตจากความสนใจขณะบรรยาย 
2. กิจกรรมการตอบค าถาม 
3. ตรวจงานจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการสอนประจ าบทที่ 4 
หัวข้อเนื้อหา 

วาล์วควบคุมทิศทาง 
วาล์วควบคุมอัตราการไหล 
วาล์วควบคุมความดัน 
วาล์วปิด - เปิด และวาล์วผสม 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาจบบทท่ี 4 แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. แบ่งประเภทของวาล์วในระบบนิวแมติกส์ได้ 
2. บอกโครงสร้างของวาล์วในระบบนิวแมติกส์ได้ 
3. รู้วิธีการน าวาล์วไปควบคุมการท างานของกระบอกสูบได้อย่างเหมาะสม 
4. อธิบายหลักการท างานของวาล์วแต่ละประเภทได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน 

1.1 การบรรยาย 
1.2 การมีกิจกรรมในช้ันเรียน 
1.3 การแบ่งกลุ่มท าการทดลอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 จัดแบ่งกลุ่มเพื่อน าวาล์วบังคับทิศทาง วาล์วควบคุมอัตราการไหลและวาล์วควบคุมความดัน    
     ทดลองต่อวงจรแล้วตรวจเช็คการท างานของระบบโดยมีผู้สอนเป็นผู้ช่วยในการต่อวงจร 
     แล้วท าการสรุป 
2.2 ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอการต่อวงจรพร้อมปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติแล้วมีผู้สอนเป็นผู้  
     สรุปอีกครั้ง 
2.3 ให้แต่ละกลุ่มสรุปผลจากการน าเสนอเป็นเอกสาร พร้อมบอกวิธีการท างานของวาล์วแต่ละตัว 
     พร้อมน าส่งผู้สอน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือ เอกสาร ต าราท่ีเกี่ยวข้อง 
2. คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องฉาย 
3. ส่ือวีดีทัศน์ 
4. ชุดสาธิตนิวแมติกส์ 



การวัดและการประเมินผล 
1. ใช้วิธีการสังเกตและบันทึกผลเป็นระยะ 

1.1 สังเกตจากการต้ังใจเรียน 
1.2 การถามตอบ 
1.3 การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

2. วิธีการตรวจผลงานจากการปฏิบัติ 
2.1 การฝึกปฏิบัติตามแบบปฏิบัติการ 1 และ 2 
2.2 ตรวจรายงาน 
2.3 ความถูกต้องการต่อวงจรในระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการสอนประจ าบทที่ 5 
หัวข้อเนื้อหา 

การก าหนดรหัสต าแหน่งของวาล์ว 
การก าหนดรหัสอุปกรณ์หรือวิธีแสดงขั้นตอนการท างานในวงจรนิวแมติกส์ 
การเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวเลข 
การเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวอักษร 
การใช้แผนภาพแสดงการท างานของอุปกรณ์ในขอบเขตของงาน 
การเขียนรหัสของอุปกรณ์ในวงจรนิวแมติกส์ระบบ DIN, ISO 1219 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทท่ี 5 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายและให้เหตุผลในการเขียนรหัสอุปกรณ์และแผนภาพการท างานของวงจรนิวแมติกส์ได้ 
2. เขียนและก าหนดรหัสต าแหน่งของวาล์วพร้อมแสดงขั้นตอนการท างานในวงจรนิวแมติกส์ได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 
1.2 สอนแบบอภิปราย 
1.3 สอนแบบสาธิต 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 แบ่งกลุ่มอภิปรายและฝึกการเขียนรหัสอุปกรณ์และแผนภาพการท างานของวงจรนวิแมติกส์     
2.2 น าเสนอปัญหาและต้ังค าถามเกี่ยวกับการก าหนดรหัสแสดงการท างานในระบบนิวแมติกส์ 
2.3 แต่ละกลุ่มจะต้องปฏิบัติการต่อวงจร แล้วสรุปผลเพื่อน าส่งผู้สอน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือ ต าราและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
2. คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องฉาย 
3. ชุดสาธิตนิวแมติกส์ 

การวัดผลและการประเมินผล 
1. ใช้วิธีสังเกตและบันทึกผลเป็นระยะ 

1.1 ความสนใจจากการเรียนในช้ันเรียน 
1.2 การตอบค าถาม 
1.3 การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 



2. วิธีตรวจผลงานจากการ 
2.1 ตรวจแบบฝึกหัดจากการก าหนดรหัสและแผนภาพ 
2.2 สรุปผลจากการก าหนดรหัสและแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการสอนประจ าบทที่ 6 
หัวข้อเนื้อหา 

ชนิดของการควบคุมกระบอกสูบ 
วงจรควบคุมแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 
ขั้นตอนการออกแบบ 
วงจรนิวแมติกส์ไฟฟ้าพืน้ฐาน 
การควบคุมกระบอกสูบให้ท างานกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ 
ระบบไฮดรอนวิแมติกส์ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทท่ี 6 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. เข้าใจและอธิบายถึงวิธีการออกแบบวงจรนิวแมติกส์ได้ 
2. ล าดับขั้นตอนการออกแบบวงจรนิวแมติกส์ได้ 
3. อธิบายการเขียนวงจรควบคุมการท างานของระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าได้ 
4. อธิบายวิธีการท างานร่วมกันระหว่างลมกับน้ ามันได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 
1.2 วิธีสอนแบบอภิปราย 
1.3 สอนแบบกลุ่มเพื่อท ากิจกรรม 
1.4 สอนแบบสาธิต 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาประกอบการบรรยายในการออกแบบวงจรนิวแมติกส์    
     พร้อมวิธีการออกแบบวงจรท่ีต้องใช้อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
2.2 จัดกลุ่มอภิปรายหลักการท างานของวงจรท่ีกลุ่มได้ออกแบบมาและเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ  
     พร้อมต่อวงจรจากชุดสาธิตนิวแมติกส์ 
2.3 ผู้สอนได้สรุปแล้วสาธิตการต่อวงจรจากการออกแบบแต่ละกลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบถึง  
      ข้อดี-ข้อเสีย ความเหมาะสมกับการน าไปใช้งานแล้วให้ผู้เรียนจัดท ารายงานส่ง 

 
 
 



สื่อการเรียนการสอน 
1. ชุดสาธิตนิวแมติกส์ 
2. คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องฉาย 
3. เอกสารประกอบการสอน 

การวัดผลและการประเมินผล 
1. ใช้วิธีการสังเกตพร้อมบันทึกเป็นระยะ 

1.1 สังเกตขณะมีการเรียนการสอน 
1.2 สังเกตจากการถามตอบ 
1.3 สังเกตจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 

2. ใช้วิธีการตรวจดูผลงาน 
2.1 ตรวจจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.2 จากการท ารายงาน 
2.3 ตรวจแบบปฏิบัติการ 6 จากการต่อวงจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการสอนประจ าบทที่ 7 
หัวข้อเนื้อหา 

กระบอกสูบในระบบไฮดรอลิกส์ 
การค านวณหาแรงลูกสูบ 
โนโมแกรม 
การค านวณหาความเร็วลูกสูบ 
การติดต้ังจับยึดกระบอกสูบ 
มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทท่ี 7 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. บอกประเภทและอธิบายหลักการท างานของกระบอกสูบในระบบไฮดรอลิกส์ได้ 
2. ค านวณหาแรงและความเร็วของลูกสูบได้ 
3. อธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 
1.2 วิธีสอนแบบอภิปราย 
1.3 วิธีสอนแบบสาธิต 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 จัดแบ่งกลุ่มเพื่อท าการปฏิบัติ การต่อวงจรไฮดรอลิกส์ตามแบบ ท่ีได้รับมอบหมาย 
2.2 แต่ละกลุ่มน าเสนอปัญหาจากการลงมือปฏิบัติ การต่อวงจรไฮดรอลิกส์จากชุดสาธิต  
     พร้อมวิธีการแก้ปัญหา จากนั้นน าเสนอรายงานและตอบค าถาม 

สื่อการเรียนการสอน 
1. ชุดสาธิตไฮดรอลิกส์ 
2. คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องฉาย 
3. แบบปฏิบัติการไฮดรอลิกส์ 
4. หนังสือและเอกสารประกอบการสอน 
5. วีดิทัศน์ 

 



การวัดและการประเมินผล 
1. ใช้วิธีการสังเกตและบันทึกผล 

1.1 จากการท ากิจกรรมกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหา 
1.2 จากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย ตอบต าถาม 

2. ใช้วิธีตรวจผลงาน 
2.1 ตรวจผลงานขณะปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการสอนประจ าบทที่ 8 
หัวข้อเนื้อหา 

หลักการเบ้ืองต้นของวาล์วควบคุมความดัน 
การปรับค่าของความดัน 
วิธีการควบคุมการไหลของน้ ามัน 
วงจรควบคุมความเร็วของกระบอกสูบ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทท่ี 8 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายการท างานและปรับค่าความดันของวาล์วควบคุมความดันได้ 
2. บอกวิธีการควบคุมการไหลของน้ ามันแต่ละวิธีได้ 
3. อธิบายหลักการท างานของวงจรควบคุมความเร็วของกระบอกสูบได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 
1.2 วิธีสอนแบบอภิปราย 
1.3 วิธีสอนแบบสาธิต 
1.4 วิธีสอนแบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 จัดแบ่งกลุ่มเพื่อท าการต่อวงจรไฮดรอลิกส์ตามแบบ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน 
2.2 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอปัญหาจากการปฏิบัติการต่อวงจรไฮดรอลิกส์จากชุดสาธิต พร้อมอธิบาย 
     วิธีการแก้ปัญหา แล้วน าเสนอรายงานและตอบค าถาม 

สื่อการเรียนการสอน 
1. ชุดสาธิตไฮดรอลิกส์ 
2. คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องฉาย 
4. แบบปฏิบัติการไฮดรอลิกส์ 
5. หนังสือและเอกสารประกอบการสอน 

 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
1. ใช้วิธีการสังเกตและบันทึกผล 

1.1 จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
1.2 จากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและตอบค าถาม 

2. ใช้วิธีตรวจผลงาน 
2.1 ตรวจผลงานการปฏิบัติงาน 
2.2 ตรวจรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการสอนประจ าบทที่ 9 
หัวข้อเนื้อหา 

การออกแบบวงจรและการก าหนดขนาดอุปกรณ์ 
วงจรท างานมีความเร็วสูงและความเร็วต่ า 
การค านวณขนาดของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 
วงจรลดแรงดัน 
วิธีบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาในระบบไฮดรอลิกส์ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อศึกษาบทท่ี 9 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการออกแบบไฮดรอลิกส์ 
2. อธิบายถึงขั้นตอนของการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ได้ 
3. บอกข้ันตอนของการก าหนดขนาดอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ได้ 
4. ค านวณหาขนาดของอุปกรณ์ในการออกแบบได้ 
5. บอกวิธีการบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาในระบบไฮดรอลิกส์ได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน 

1.1 การบรรยาย 
1.2 การมีกิจกรรมในช้ันเรียน 
1.3 การสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนและห้องปฏิบัติการ การถามตอบ การแสดงความคิดเห็นของ   
     นักศึกษาเพื่อน าเข้าสู่การออกแบบวงจรและการก าหนดขนาดอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 
2.2 ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต าราและหนังสือท่ีเกี่ยวข้องแล้วท าการสรุปเนื้อหาน าเสนอ 
2.3 แบ่งกลุ่มท าการปฏิบัติต่อวงจรจากแบบ แล้วสรุปผลน าเสนอ 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องฉาย 
3. วีดิทัศน์ 
4. ชุดฝึกปฏิบัติการ 

 



การวัดและการประเมินผล 
1. สังเกตจากความสนใจขณะบรรยาย 
2. สังเกตจากการปฏิบัติงานออกแบบวงจร 
3. กิจกรรมถามตอบ 
4. ผลสรุปจากการออกแบบวงจร 
5. ตรวจผลสรุปจากการออกแบบวงจร 
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