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ลักษณะรายวิชา 
 
รหัสวิชา 20100 –1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  
   (Basic Pneumatic and Hydraulic Work) 
หน่วยกิต (ท-ป-น)   1-3-2  เวลาเรียนต่อภาคเรียน 72 ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

2. มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการท างานระบบนิวแมติกส์และ         
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ 
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ และรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ 

2. ต่อวงจรควบคุมการท างานของระบบนิวแมติกส์ 
3. ต่อวงจรควบคุมการท างานของระบบไฮดรอลิกส์ 
4. ติดตั้งระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ชนิด ลักษณะ โครงสร้าง 
การท างานและการทดสอบอุปกรณ์นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ การอ่าน การเขียนวงจรและการต่อวงจรควบคุม
ทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงล าดับ วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual)และวงจรควบคุม
อัตโนมัติ(Automatic) ของระบบนิวแมติกส์ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
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แบบวิเคราะห์ภาระงานรายหน่วย 
 

หน่วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ภาระงาน สมรรถนะ ชม. 
1. หลักการเบื้องต้นของ

ระบบนิวแมติกส์และ
การปรับปรุงคุณภาพลม
อัด 
 

1.การตรวจระบบลมอัด 
2.การตรวจชุดปรับปรุงคุณภาพลม
อัด 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
หลักการเบื้องต้นของ
ระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้อง
ตามคู่มือ 
2.ปฏิบัติงานตรวจระบบ
ลมอัด 
3.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
การปรับปรุงคุณภาพลม
อัดได้ถูกต้องตามคู่มือ 
4.ปฏิบัติงานตรวจชุด
ปรับปรุงคุณภาพลมอัด 

6 

2. กระบอกสูบและวาล์ว
ควบคุมทิศทางในระบบ
นิวแมติกส์ 
 

1.การอ่านรหัสกระบอกสูบ  
2.การอ่านรหัสวาล์วควบคุมทิศทาง           
 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
กระบอกสูบและวาล์ว
ควบคุมทิศทางในระบบนิว
แมติกส์ได้ถูกต้องตามคู่มือ 
2.ปฏิบัติงานกระบอกสูบ
และวาล์วควบคุมทิศทาง
ในระบบนิวแมติกส์ 

3 

3. งานควบคุมกระบอกสูบ
ด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง
ลมอัดแบบโดยตรงและ
แบบโดยอ้อม 
 

1.การต่อวงจรควบคุมด้วยวาล์ว 
แบบโดยตรง  
2.การต่อวงจรควบคุมด้วยวาล์วแบบ
โดยอ้อม 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
งานควบคุมกระบอกสูบ
ด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง
ลมอัด แบบโดยตรงและ
แบบโดยอ้อมได้ถูกต้อง
ตามคู่มือ 
2.ต่อวงจรควบคุมกระบอก
สูบด้วยวาล์วควบคุม
ทิศทางลมอัด แบบ
โดยตรงและแบบโดยอ้อม 
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หน่วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ภาระงาน สมรรถนะ ชม. 
4. งานควบคุมกระบอกสูบ

ด้วยวาล์วควบคุมการ
ไหลทางเดียว 
 

1.การต่อวงจรควบคุมด้วยวาล์วกัน
กลับทางเดียว 
2. การต่อวงจรควบคุมด้วยวาล์วกัน
กลับสองทาง 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
งานควบคุมกระบอกสูบ
ด้วยวาล์วควบคุมการไหล
ทางเดียวได้ถูกต้องตาม
คู่มือ 
2.ต่อวงจรควบคุมกระบอก
สูบด้วยวาล์วควบคุมการ
ไหลทางเดียว 
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5. งานควบคุมกระบอกสูบ
ด้วยวาล์วควบคุมความ
ดันลมอัดและวาล์ว
ควบคุมอัตราการไหลลม
อัด 
 

1.การต่อวงจรควบคุมด้วยวาล์ว
ความดนัลมสองทาง 
2.การต่อวงจรควบคุมด้วยวาล์ว
ควบคุมอัตราการไหลลมอัด 
 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
งานควบคุมกระบอกสูบ
ด้วยวาล์วควบคุมความดัน
ลมอัดและวาล์วควบคุม
อัตราการไหลลมอัดได้
ถูกต้องตามคู่มือ 
2.ต่อวงจรควบคุมกระบอก
สูบด้วยวาล์วควบคุมความ
ดันลมอัดวาล์วควบคุม
อัตราการไหลลมอัด 
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6. งานควบคุมการท างาน
กระบอกสูบ
แบบต่อเนื่อง 
 
 

1.การต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบ
ท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตรา
ไหลทางเดียว 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
งานควบคุมกระบอกสูบ
แบบต่อเนื่องได้ถูกต้อง
ตามคู่มือ 
2.ต่อวงจรควบคุมกระบอก
สูบแบบต่อเนื่อง 
 

3 

7. หลักการเบื้องต้นของ
ระบบไฮดรอลิกส์ 
 
 

1.ตรวจชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
หลักการเบื้องต้นของ
ระบบไฮดรอลิกส์ได้
ถูกต้องตามคู่มือ 
2.ปฏิบัติงานตรวจระบบ 
ไฮดรอลิกส์ 
 
 
 
 
 

3 



ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 

 

หน่วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ภาระงาน สมรรถนะ ชม. 

8. กระบอกสูบและวาล์ว
ควบคุมทิศทางใน
ระบบไฮดรอลิกส์ 
 

1.การต่อวงจรควบคุมด้วยวาล์ว
ควบคุมทิศทาง 3/2 
2.การต่อวงจรควบคุมด้วยวาล์ว
ควบคุมทิศทาง 5/2 
 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
กระบอกสูบและวาล์ว
ควบคุมทิศทางในระบบ 
ไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
ตามคู่มือ 
2.ปฏิบัติงานกระบอกสูบ
และวาล์วควบคุมทิศทาง
ในระบบไฮดรอลิกส์ 
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9. งานควบคุมกระบอก
สูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์ว
ระบายความดัน 
 

1.การต่อวงจรควบคุมด้วยวาล์ว
ระบายความดันแบบโดยตรง 
2.การต่อวงจรควบคุมด้วยวาล์ว
ระบายความดันแบบโดยอ้อม 
 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
การควบคุมกระบอกสูบ     
ไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์ว
ระบายความดันได้ถูกต้อง
ตามคู่มือ 
2.ต่อวงจรควบคุมกระบอก
สูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์ว
ระบายความดัน 
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10. งานควบคุมกระบอก
สูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์ว
กันกลับและวาล์ว
ควบคุมอัตราไหล 
 

1.การต่อวงจรควบคุมด้วยวาล์ว
ควบคุมอัตราไหล 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
การควบคุมกระบอกสูบ 
ไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วกัน
กลับและวาล์วควบคุม
อัตราไหลได้ถูกต้องตาม
คู่มือ 
2.ต่อวงจรควบคุมกระบอก
สูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์ว
กันกลับและวาล์วควบคุม
อัตราไหล 
 

3 

 



1 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

 

ใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 1 
รหัสวิชา 20100 -1008  
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ปฏิบัติงานตรวจระบบลมอัด  
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1ปฏิบัติงานตรวจระบบลมอัดได้ 
 1.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้องตามคู่มือ 
            2.2 ปฏิบัติงานตรวจระบบลมอัด 
 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 ชุดผลิตลมอัด 
 3.2 ถังเก็บลมอัด 
 
4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต  
 
 
 
  
 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังอุปกรณ์เสียหาย 
 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 ให้นักเรียนตรวจสอบระบบลมอัดเบื้องต้นตามหัวข้อต่อไปนี้พร้อมบันทึกผลลงในตาราง 
  สภาพทั่วไปของชุดผลิตลมอัด 

รายการตรวจ ผลการตรวจ การแก้ไข 

สภาพเครื่องผลิตลมอัด 
 

 
 

.................................................. 

.................................................. 
 

ความตึงและสภาพสายพาน 
 
 

.................................................. 
.................................................. 

 

  ปกติ ไม่ปกติ 

  ดี ไม่ดี 



2 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

สภาพทั่วไปของถังเก็บลมอัด 
รายการตรวจ ผลการตรวจ การแก้ไข 

ระดับน้้ามันหล่อลื่น 
 
 

.............................................. 

.............................................. 
 

ระดับน้้าภายในถังเก็บลมอัด 
 
 

.............................................. 

.............................................. 
 

ความดันลมอัดภายในถังเก็บลมอัด 
 
 

.............................................. 

.............................................. 
 

 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส้าหรับปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

  ปกติ ไม่ปกติ 

  ปกติ ไม่ปกติ 

  ปกติ ไม่ปกติ 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ตรวจถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค้านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ตรวจ บันทึกผลการทดลอง 
ค้านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ตรวจ บันทึกผลการทดลอง 
ค้านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ตรวจ บันทึกผลการทดลอง 
ค้านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ตรวจ บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ตรวจได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท้าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์และการปรับปรุงคุณภาพลมอัด 
ใบงานที่ 1.1 ชื่องาน ปฏิบัติงานตรวจระบบลมอัด  

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น. 
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม 
หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 สภาพเครื่องผลิตลมอัด        

3 ความตึงและสภาพสายพาน        

4 ระดับน้้ามันหล่อลื่น        

5 ระดับน้้าภายในถังเก็บลมอัด        

6 ความดันลมอัดภายในถังเก็บลมอัด        

7 การรั่วซึมของลมอัดในระบบ        

8 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

9 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท้าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม 

 ทักษิณ  โสภาปิยะ.งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  :  ส้านักพิมพ์วังอักษร        
,2552.  
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ใบงานที่ 1.2 หน่วยที่ 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 2 
รหัสวิชา 20100 -1008  
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ปฏิบัติงานตรวจชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1ปฏิบัติงานตรวจชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดได้ 
 1.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

2. สมรรถนะ 
 2.1 .แสดงความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพลมอัดได้ถูกต้องตามคู่มือ 
            2.2 ปฏิบัติงานตรวจชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด 
 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 ตัวกรองลมอัด 
 3.2 ตัวปรับความดันลมอัด 
 3.3 ตัวผสมน้้ามันหล่อลื่น  
4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต  
 
 
 
  
 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังอุปกรณ์เสียหาย 
 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 ให้นักเรียนตรวจสอบชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดเบื้องต้นตามหัวข้อต่อไปนี้พร้อมบันทึกผลลงใน
ตาราง 

  สภาพทั่วไปของตัวกรองลมอัด 
รายการตรวจ ผลการตรวจ การแก้ไข 

ตัวกรองลมอัด 
 

 
 

...................................... 

...................................... 
 

ไส้กรองลมอัด 
 
 

...................................... 
...................................... 

 

  ดี ไม่ดี 

  สกปรก ไม่สกปรก 
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ตัวดักน้้า 
 
 

...................................... 
...................................... 

 

การรั่วซึมของลมอัดบริเวณข้อต่อ 
 
 

...................................... 

...................................... 
 

 
สภาพทั่วไปของตัวปรับความดันลมอัด 

รายการตรวจ ผลการตรวจ การแก้ไข 

ตัวปรับความดันลมอัด 
 
 

..................................... 

..................................... 
 

การท้างานของเกจวัดความดันลมอัด 
 
 

..................................... 

..................................... 
 

การรั่วซึมของลมอัดบริเวณข้อต่อ 
 
 

..................................... 

..................................... 
 

 
สภาพทั่วไปของตัวผสมน้้ามันหล่อลื่น 

รายการตรวจ ผลการตรวจ การแก้ไข 

ตัวผสมน้้ามันหล่อลื่น 
 
 

................................... 

................................... 
 

ระดับน้้ามันหล่อลื่น 
 
 

................................... 

................................... 
 

การรั่วซึมของลมอัดบริเวณข้อต่อ 
 
 

................................... 

................................... 
 

7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

  ปกติ ไม่ปกติ 

  ปกติ ไม่ปกติ 

  มี ไม่มี 

  ปกติ ไม่ปกติ 

  ปกติ ไม่ปกติ 

  มี ไม่มี 

  ปกติ ไม่ปกติ 

  มี ไม่มี 
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8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส้าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ตรวจถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค้านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ตรวจ บันทึกผลการทดลอง 
ค้านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ตรวจ บันทึกผลการทดลอง 
ค้านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ตรวจ บันทึกผลการทดลอง 
ค้านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ตรวจ บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ตรวจได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท้าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์และการปรับปรุงคุณภาพลมอัด 
ใบงานที่ 1.2  ชื่องาน ปฏิบัติงานตรวจชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด  

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม 
หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

1 ตัวกรองลมอัด        

2 ไส้กรองลมอัด        

3 ตัวดักน้้า        

4 การรั่วซึมของลมอัดบริเวณข้อต่อ        

5 ตัวปรับความดันลมอัด        

6 การท้างานของเกจวัดความดันลมอัด        

7 การรั่วซึมของลมอัดบริเวณข้อต่อ        

8 การรั่วซึมของลมอัดในระบบ        

9 ตัวผสมน้้ามันหล่อลื่น        

10 ระดับน้้ามันหล่อลื่น        

11 การรั่วซึมของลมอัดบริเวณข้อต่อ        

12 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

13 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท้าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

 
 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม 

 ทักษิณ  โสภาปิยะ.งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  :  ส้านักพิมพ์วังอักษร        
,2552.  
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ใบงานที่ 2 หน่วยที่ 2 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 3 
รหัสวิชา 20100 -1008  
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ปฏิบัติงานอ่านรหัสกระบอกสูบและวาล์วควบคุมทิศทางในระบบนิวแมติกส์  
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติงานตรวจระบบลมอัดได้  
 1.2 นักศึกษาใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวัง 
 

2. สมรรถนะ 
 2.1 .แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบอกสูบและวาล์วควบคุมทิศทางในระบบนิวแมติกส์ได้ถูกต้องตามคู่มือ 
            2.2 ปฏิบัติงานกระบอกสูบและวาล์วควบคุมทิศทางในระบบนิวแมติกส์ 
 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 กระบอกสูบนิวแมติกส์ท างานทางเดียว 
 3.2 กระบอกสูบนิวแมติกส์ท างานสองทาง 
 3.3 วาล์วควบคุมทิศทางในระบบนิวแมติกส์ 
 
4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต 
 
 
  
 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังอุปกรณ์เสียหาย 
 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 ให้นักเรียนปฏิบัติงานอ่านรหัสกระบอกสูบและวาล์วควบคุมทิศทางในระบบนิวแมติกส์พร้อมบันทึก
ผลลงในตาราง 
 

  รหัสกระบอกสูบนิวแมติกส์ท างานทางเดียว 
รายการ ผลการปฏิบัติ 

1.  Order Code  
2.  Part Number  
3.  Series  
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รหัสกระบอกสูบนิวแมติกส์ท างานสองทาง 
รายการ ผลการปฏิบัติ 

1.  Order Code  
2.  Part Number  
3.  Series  

 
รหัสวาล์วควบคุมทิศทางในระบบนิวแมติกส์ 

รายการ ผลการปฏิบัติ 
1.  Order Code  
2.  Part Number  
3.  Series  

 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. อ่านรหัสถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= อ่านรหัส บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = อ่านรหัส บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = อ่านรหัส บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = อ่านรหัส บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = อ่านรหัส ได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย กระบอกสูบและวาล์วควบคุมทิศทางในระบบนิวแมติกส์ 
ใบงานที่ 2 ชื่องาน ปฏิบัติงานอ่านรหัสกระบอกสูบและวาล์วควบคุมทิศทางในระบบนิวแมติกส์   

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม 
หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

1 รหัสกระบอกสูบนิวแมติกส์ท างานทางเดียว        

2 รหัสกระบอกสูบนิวแมติกส์ท างานสองทาง        

3 รหัสวาล์วควบคุมทิศทางในระบบนิวแมติกส์        

4 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

5 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

 
 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม 

 ทักษิณ  โสภาปิยะ.งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  :  ส านักพิมพ์วังอักษร        
,2552.  
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ใบงานที่ 3.1 หน่วยที่ 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 4 
รหัสวิชา 20100 -1008  
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด แบบโดยตรง 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2          
แบบโดยตรงได้ 
 1.2 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2    
แบบ โดยตรง 
 1.3 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2          
แบบโดยตรงได้ 
 1.4 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบ 
โดยตรง 
 1.5 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ  สะอาด  เรียบร้อยและปลอดภัย 

2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด  แบบโดยตรงได้
ถูกต้องตามคู่มือ 

            2.2 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด  แบบโดยตรง 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 แผงทดลองนิวแมติกส์ 

3.2 ถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 
3.3 วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.4  วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.5 กระบอกสูบท างานทางเดียว  
3.6  กระบอกสูบท างานสองทาง  
3.7 สายลมนิวแมติกส์และข้อต่อลมอัด 

4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ  
 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 การต่อสายลม  ลมอัดเข้ารู P  ลมอัดออกไปใช้งานรู A  ลมอัดระบายออกรู R 
 5.2 การเสียบสายลมอัดต้องให้แน่นทุกจุด 
 5.3 การถอดสายให้ปิดวาล์วลมที่ถังลมก่อน  จับปลายสายลมอัดและดันตัวล๊อคสายที่ข้อต่อ 

ลมเข้าแล้วดึงสายลมอัดออก 
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6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
           ตอนที่ 1 วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2 แบบ โดยตรง 
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
   6.2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 

6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียว 
6.4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริงโดยตรง 
6.5 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว แบบโดยตรงตามที่ก าหนด 
6.6 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
6.7 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว แบบโดยตรง 
6.8 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

            6.9 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
     

อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2       
แบบโดยตรง 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

R 

A 

P 

. 
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A

R P S

B

        
          สรุปผลการปฏิบัติงาน 
             

ต าแหน่งท างาน การท างานของวาล์ว การท างานของลูกสูบ 

เมื่อกดปุ่มควบคุมการท างาน 
 
 

 
 

เมื่อปล่อยปุ่มควบคุมการท างาน 
 
 

 
 

 
 

ตอนที่ 2 วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบ โดยตรง 
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
 6.2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 
 6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานสองทาง 
 6.4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริงโดยตรง 
 6.5 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทาง แบบโดยตรงตามที่ก าหนด 
 6.6 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.7 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทาง แบบโดยตรง 
 6.8 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 6.9 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

R P S

B
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อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบโดยตรง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัดแบบโดยตรงและแบบโดยอ้อม 
ใบงานที่ 3.1 ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด แบบโดยตรง  

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 
ตอนที่ 1 วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2 แบบ โดยตรง 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม 
หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียว        

4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  ท างาน
โดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง แบบโดยตรง 

       

5 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว
แบบโดยตรงตามที่ก าหนด 

       

6 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบ
ท างานทางเดียว แบบโดยตรง 

       

7 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

8 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   
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ตอนที่ 2 วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบ โดยตรง 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม 
หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานสองทาง        

4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2  ท างาน
โดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง แบบโดยตรง 

       

5 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทาง 
แบบโดยตรงตามที่ก าหนด 

       

6 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบ
ท างานสองทาง แบบโดยตรง 

       

7 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

8 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม 

 ทักษิณ  โสภาปิยะ.งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  :  ส านักพิมพ์วังอักษร        
,2552.  
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ใบงานที่ 3.2 หน่วยที่ 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 5 
รหัสวิชา 20100 -1008  
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด แบบโดยอ้อม 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2          
แบบโดยอ้อมได้ 
 1.2 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2           
แบบโดยอ้อม 
 1.3 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2          
แบบโดยอ้อมได้ 
 1.4 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2           
แบบโดยอ้อม 
 1.5 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ  สะอาด  เรียบร้อยและปลอดภัย 

2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด  แบบโดยอ้อมได้
ถูกต้องตามคู่มือ 

            2.2 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด  แบบโดยอ้อม 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 แผงทดลองนิวแมติกส์ 

3.2 ถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 
3.3 วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.4  วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.5 กระบอกสูบท างานทางเดียว  
3.6  กระบอกสูบท างานสองทาง  
3.7 สายลมนิวแมติกส์และข้อต่อลมอัด 

4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ  
  
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 การต่อสายลม  ลมอัดเข้ารู P  ลมอัดออกไปใช้งานรู A  ลมอัดระบายออกรู R 
 5.2 การเสียบสายลมอัดต้องให้แน่นทุกจุด 
 5.3 การถอดสายให้ปิดวาล์วลมที่ถังลมก่อน  จับปลายสายลมอัดและดันตัวล๊อคสายที่ข้อต่อ 

ลมเข้าแล้วดึงสายลมอัดออก 
 
 



20 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
           ตอนที่ 1 วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2 แบบ โดยอ้อม 
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
   6.2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 

6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียว 
6.4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริงโดยอ้อม 
6.5 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว แบบโดยอ้อมตามที่ก าหนด 
6.6 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
6.7 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว แบบโดยอ้อม 
6.8 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

            6.9 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
   
 

อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2       
แบบโดยอ้อม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

A
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A

RP

Z
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A

R P S

B

 
        
          สรุปผลการปฏิบัติงาน 
             

ต าแหน่งท างาน การท างานของวาล์ว การท างานของลูกสูบ 

เมื่อกดปุ่มควบคุมการท างาน 
 
 

 
 

เมื่อปล่อยปุ่มควบคุมการท างาน 
 
 

 
 

 
 

ตอนที่ 2 วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบโดยอ้อม 
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
 6.2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 
 6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานสองทาง 
 6.4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2  ท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง แบบโดยอ้อม 
 6.5 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทาง แบบโดยอ้อมตามที่ก าหนด 
 6.6 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.7 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทาง แบบโดยอ้อม 
 6.8 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 6.9 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

1.2 1.3 

1.2 

1.1 

R 
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อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบโดยอ้อม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

ต าแหน่งท างาน การท างานของวาล์ว การท างานของลูกสูบ 

เมื่อกดปุ่มควบคุมการท างาน   

0.1 
1.1 
1.2 
1.3 

 
 
 

เมื่อปล่อยปุ่มควบคุมการท างาน   

0.1 
1.1 
1.2 
1.3 

 
 
 

 
 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัดแบบโดยตรงและแบบโดยอ้อม 
ใบงานที่ 3.2 ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด แบบโดยอ้อม

  
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น. 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ตอนที่ 1 วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 แบบโดยอ้อม 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม 
หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียว        

4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  ท างาน
โดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง แบบโดยอ้อม 

       

5 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว
แบบโดยอ้อมตามที่ก าหนด 

       

6 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบ
ท างานทางเดียว แบบโดยอ้อม 

       

7 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

8 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

 
ตอนที่ 2 วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบโดยอ้อม 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม 
หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานสองทาง        

4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2  ท างาน
โดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง แบบโดยอ้อม 

       

5 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทาง 
แบบโดยอ้อมตามที่ก าหนด 
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ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม 
หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

6 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบ
ท างานสองทาง แบบโดยอ้อม 

       

7 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

8 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม 

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

 
 
 



26 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

 

ใบงานที่ 4 หน่วยที่ 4 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 6 
รหัสวิชา 20100 -1008  
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมการไหลทางเดียว 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับทางเดียวได้ 
 1.2 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับทางเดียวได้ 
    1.3 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับสองทางได้ 
 1.4 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับสองทางได้ 
 1.5 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ  สะอาด  เรียบร้อยและปลอดภัย 

2. สมรรถนะ 
      2.1แสดงความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวได้ถูกต้อง    

ตามคู่มือ 
            2.2 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมการไหลทางเดียว 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 แผงทดลองนิวแมติกส์ 

3.2 ถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 
3.3 วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.4 กระบอกสูบท างานทางเดียว  
3.5 วาล์วกันกลับทางเดียว 
3.6 วาล์วกันกลับสองทาง  
3.7 วาล์วปรับอัตราไหล   
3.8 สายลมนิวแมติกส์และข้อต่อลมอัด 

4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ   
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 การต่อสายลม  ลมอัดเข้ารู P  ลมอัดออกไปใช้งานรู A  ลมอัดระบายออกรู R 
 5.2 การเสียบสายลมอัดต้องให้แน่นทุกจุด 
 5.3 การถอดสายให้ปิดวาล์วลมที่ถังลมก่อน  จับปลายสายลมอัดและดันตัวล๊อคสายที่ข้อต่อ 

ลมเข้าแล้วดึงสายลมอัดออก 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
          ตอนที่ 1 วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับทางเดียว 
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
   6.2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 

6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียว 
6.4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริงโดยตรง 
6.5 ติดตั้งวาล์วกันกลับทางเดียว 
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6.6 ติดตั้งวาล์วปรับอัตราไหล   
6.7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับทางเดียว ตามที่ก าหนด 
6.8 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
6.9 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับทางเดียว  

           6.10 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
            6.11 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับทางเดียว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………..………………… 
 
        
          สรุปผลการปฏิบัติงาน 
             

ต าแหน่งท างาน การท างานของวาล์ว การท างานของลูกสูบ 

เมื่อกดปุ่มควบคุมการท างาน 
1.1 
 

 
 

เมื่อปล่อยปุ่มควบคุมการท างาน 
1.1 
 

 
 

)(

RP

1.1A

1.0
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ตอนที่ 2 วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับสองทาง 
          6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
   6.2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 

6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียว 
6.4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริงโดยตรง 

           6.5 ติดตั้งวาล์วกันกลับสองทาง 
6.7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับสองทาง ตามที่ก าหนด 
6.8 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 

           6.9 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับทางเดียว  
           6.10 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
            6.11 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับทางเดียว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………..………………… 
 
 
 
 
 

A

RP

1.2 A

RP

1.3

A
X Y
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    สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

ต าแหน่งท างาน การท างานของวาล์ว การท างานของลูกสูบ 

เมื่อกดปุ่มควบคุมการท างาน   

 
1.2 
 
1.3 
 

 
 

เมื่อปล่อยปุ่มควบคุมการท างาน   

 
1.3 
 
1.2 
 

 
 

 
 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมการไหลทางเดียว 
ใบงานที่ 4 ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมการไหลทางเดียว  

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 
ตอนที่ 1 วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับทางเดียว 
 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม 
หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียว          

4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบ
ท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 

       

5 ติดตั้งวาล์วกันกลับทางเดียว           

6 ติดตั้งวาล์วปรับอัตราไหล          

7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว
ด้วยวาล์วกันกลับทางเดียว ตามท่ีก าหนด 

       

8 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอก
สูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับทางเดียว 

       

9 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

10 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

ตอนที่ 2 วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับสองทาง 
 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม 
หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียว          

4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบ
ท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
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ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม 
หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

5 ติดตั้งวาล์วกันกลับสองทาง          

6 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว
ด้วยวาล์วกันกลับสองทางตามที่ก าหนด 

       

7 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอก
สูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วกันกลับสองทาง 

       

8 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

9 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

 
 
 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม 

 ทักษิณ  โสภาปิยะ.งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  :  ส านักพิมพ์วังอักษร        
,2552.  
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ใบงานที่ 5.1 หน่วยที่ 5 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 7 
รหัสวิชา 20100 -1008  
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทาง 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทางได้ 
 1.2 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วล าดับความดัน        
แบบสามทางได้ 
 1.3 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทางได้ 
 1.4 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วล าดับความดัน          
แบบสามทางได้ 
 1.5 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ  สะอาด  เรียบร้อยและปลอดภัย 

2. สมรรถนะ 
      2.1แสดงความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วล าดับความดัน        
แบบสามทางได้ถูกต้องตามคู่มือ 
            2.2 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทาง 
 2.3 แสดงความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วล าดับความดัน        
แบบสามทางได้ถูกต้องตามคู่มือ 
 2.4 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทาง 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 แผงทดลองนิวแมติกส์ 

3.2 ถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 
3.3 วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.4  วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.5 วาล์วล าดับความดันแบบสามทาง 
3.6 วาล์วปรับอัตราไหลทางเดียว 
3.7 กระบอกสูบท างานทางเดียว  
3.8  กระบอกสูบท างานสองทาง  
3.9 เกจวัดความดันลมอัด  
3.10 สายลมนิวแมติกส์และข้อต่อลมอัด 

4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ   
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 การต่อสายลม  ลมอัดเข้ารู P  ลมอัดออกไปใช้งานรู A  ลมอัดระบายออกรู R 
 5.2 การเสียบสายลมอัดต้องให้แน่นทุกจุด 
 5.3 การถอดสายให้ปิดวาล์วลมที่ถังลมก่อน  จับปลายสายลมอัดและดันตัวล๊อคสายที่ข้อต่อ 

ลมเข้าแล้วดึงสายลมอัดออก 
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6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
           ตอนที่ 1 วงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทาง 
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
   6.2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 

6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียว 
6.4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริงโดยตรง 

           6.5 ติดตั้งวาล์วล าดับความดันแบบสามทาง 
6.6 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทางตามท่ีก าหนด 
6.7 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
6.8 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วล าดับความดัน          
แบบสามทาง 
6.9 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

            6.10 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

A

RP

RP

X
A
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A

R P S

B

        
          สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
ตอนที่ 2 วงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทางตรง 

 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
 6.2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 
 6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานสองทาง 
 6.4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริงโดยตรง 
 6.5 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบ  ท างานโดยลมอัดและกลับโดยสปริง 
 6.6 ติดตั้งวาล์วล าดับความดันแบบสามทาง 
 6.7 ติดตั้งวาล์วปรับอัตราไหลทางเดียวและติดตั้งติดตั้งเกจวัดความดันลมอัด  
               6.8 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทางตามที่ก าหนด 
 6.9 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.10 ทดสอบวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทาง 
 6.11 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 6.12 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งท างาน การท างานของวาล์ว การท างานของลูกสูบ 

เมื่อกดปุ่มควบคุมการท างาน   

3/2(1) 
 
3/2(2) 
 

 
 

เมื่อปล่อยปุ่มควบคุมการท างาน   

3/2(1) 
 
3/2(2) 
 

 
 

   

RP

Z
A

()

A

R P S

B

A B
Z

B A

R S
P
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อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ต าแหน่งท างาน การท างานของวาล์ว การท างานของลูกสูบ 

เมื่อกดปุ่มควบคุมการท างาน   
 
 
 

 
 

เมื่อปล่อยปุ่มควบคุมการท างาน   
 
 
 

 
 

 
 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมความดันลมอัด 
และวาล์วควบคุมอัตราการไหลลมอัด 

ใบงานที่ 5.1 ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทาง  
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ตอนที่ 1 วงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทาง 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม หมายเหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียว          

4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบ
ท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 

       

5 ติดตั้งวาล์วล าดับความดันแบบสามทาง        

6 ติดตั้งวาล์วปรับอัตราไหล          

7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว
ด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทาง ตามที่
ก าหนด 

       

8 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอก
สูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วล าดับความดัน
แบบสามทาง 

       

9 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

10 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   
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ตอนที่ 2 วงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสามทางตรง 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม หมายเหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานสองทาง         

4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบ
ปุ่มกดและกลับโดยสปริง 

       

5 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบ  
ท างานโดยลมอัดและกลับโดยสปริง   

       

6 ติดตั้งวาล์วล าดับความดันแบบสามทาง        

7 ติดตั้งวาล์วปรับอัตราไหลทางเดียวและติดตั้ง
ติดตั้งเกจวัดความดันลมอัด   

       

8 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทาง
ด้วยวาล์วล าดับความดันแบบสาม ตามที่
ก าหนด 

       

9 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอก
สูบท างานสองทางด้วยวาล์วล าดับความดัน
แบบสาม 

       

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม 

 ทักษิณ  โสภาปิยะ.งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  :  ส านักพิมพ์วังอักษร        
,2552.  
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ใบงานที่ 5.2 หน่วยที่ 5 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 8 
รหัสวิชา 20100 -1008  
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วปรับอัตราไหล 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

 1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วปรับอัตราไหลได้ 
 1.2 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วปรับอัตราไหล 
 1.3 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหลได้ 
 1.4 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหล 
 1.5 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ  สะอาด  เรียบร้อยและปลอดภัย 

2. สมรรถนะ 
      2.1แสดงความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วปรับอัตราไหล           

ได้ถูกต้องตามคู่มือ 
            2.2 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วปรับอัตราไหล 
     2.3 แสดงความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหล            

ได้ถูกต้องตามคู่มือ 
 2.4 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหล 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 แผงทดลองนิวแมติกส์ 

3.2 ถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 
3.3 วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.4  วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.5 วาล์วปรับอัตราไหล 
3.6 กระบอกสูบท างานทางเดียว  
3.7  กระบอกสูบท างานสองทาง  
3.8 เกจวัดความดันลมอัด  
3.9 สายลมนิวแมติกส์และข้อต่อลมอัด 

 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ   
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 การต่อสายลม  ลมอัดเข้ารู P  ลมอัดออกไปใช้งานรู A  ลมอัดระบายออกรู R 
 5.2 การเสียบสายลมอัดต้องให้แน่นทุกจุด 
 5.3 การถอดสายให้ปิดวาล์วลมที่ถังลมก่อน  จับปลายสายลมอัดและดันตัวล๊อคสายที่ข้อต่อ 

ลมเข้าแล้วดึงสายลมอัดออก 
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6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
           ตอนที่ 1 วงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วปรับอัตราไหล 
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
   6.2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 

6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียว 
6.4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริงโดยตรง 

           6.5 ติดตั้งวาล์วปรับอัตราไหล 
6.6 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วปรับอัตราไหลตามที่ก าหนด 
6.7 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
6.8 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วปรับอัตราไหล           
6.9 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

            6.10 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วปรับอัตราไหล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
       สรุปผลการปฏิบัติงาน 
             
 
 
 
 
 
 
 

ต

ต าแหน่งท างาน การท างานของวาล์ว การท างานของลูกสูบ 

เมื่อกดปุ่มควบคุมการท างาน   
 
 
 

 
 

เมื่อปล่อยปุ่มควบคุมการท างาน   

 
 

 
 
 
 

A

RP

)(
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A

R P S

B

อนที่ 2 วงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหล 
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
 6.2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 
 6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานสองทาง 
 6.4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริงโดยตรง 
 6.5 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบ  ท างานโดยลมอัดและกลับโดยสปริง 
 6.6 ติดตั้งวาล์วปรับอัตราไหลและติดตั้งติดตั้งเกจวัดความดันลมอัด  
               6.7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหลตามที่ก าหนด 
 6.8 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.9 ทดสอบวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหล 
 6.10 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 6.11 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

A

RP
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A
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B
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A

R

P
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P
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    สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ต าแหน่งท างาน การท างานของวาล์ว การท างานของลูกสูบ 

เมื่อกดปุ่มควบคุมการท างาน   
 
 
 

 
 

เมื่อปล่อยปุ่มควบคุมการท างาน   
 
 
 

 
 

 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมความดันลมอัด 
และวาล์วควบคุมอัตราการไหลลมอัด 

ใบงานที่ 5.2 ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์ววาลว์ปรับอัตราไหล  
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

ตอนที่ 1 วงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วปรับอัตราไหล 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม หมายเหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียว          

4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบ
ท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 

       

5 ติดตั้งวาล์วปรับอัตราไหล          

6 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว
ด้วยวาล์วปรับอัตราไหลตามท่ีก าหนด 

       

7 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอก
สูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วปรับอัตราไหล 

       

8 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

9 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

 
 
ตอนที่ 2 วงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์ววาล์วปรับอัตราไหล 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม หมายเหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานสองทาง         

4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2 แบบ
ปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
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ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม หมายเหตุ 1 2 3 4 5 

5 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบ  
ท างานโดยลมอัดและกลับโดยสปริง   

       

6 ติดตั้งวาล์วปรับอัตราไหลทางเดียวและติดตั้ง
ติดตั้งเกจวัดความดันลมอัด   

       

7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทาง
ด้วยวาล์วปรับอัตราไหลตามท่ีก าหนด 

       

8 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอก
สูบท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหล 

       

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 

 ทักษิณ  โสภาปิยะ.งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  :  ส านักพิมพ์วังอักษร        
,2552.  
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ใบงานที่ 6 หน่วยที่ 6 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 9 
รหัสวิชา 20100 -1008  
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานควบคุมการกระบอกสูบแบบต่อเนื่อง 
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหลทางเดียวได้ 
 1.2 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหลทางเดียวได้ 
 1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ  สะอาด  เรียบร้อยและปลอดภัย 

2. สมรรถนะ 
      2.1.แสดงความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมกระบอกสูบแบบต่อเนื่องได้ถูกต้องตามคู่มือ 
            2.2 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบต่อเนื่อง 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 แผงทดลองนิวแมติกส์ 

3.2 ถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 
3.3 วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.4 วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2 แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริงแบบล๊อคต าแหน่ง 
3.5 วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยลูกกลิ้งและกลับโดยสปริง 
3.6 วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบ  ท างานโดยลมอัดและกลับโดยลมอัด 
3.7 กระบอกสูบท างานสองทาง  
3.8 สายลมนิวแมติกส์และข้อต่อลมอัด 

4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ    
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 การต่อสายลม  ลมอัดเข้ารู P  ลมอัดออกไปใช้งานรู A  ลมอัดระบายออกรู R 
 5.2 การเสียบสายลมอัดต้องให้แน่นทุกจุด 
 5.3 การถอดสายให้ปิดวาล์วลมที่ถังลมก่อน  จับปลายสายลมอัดและดันตัวล๊อคสายที่ข้อต่อ 

ลมเข้าแล้วดึงสายลมอัดออก 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
   6.2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรังคุณภาพลมอัด 

6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานสองทาง 
6.4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  ท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริงแบบล๊อคต าแหน่ง 
6.5 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยลูกกลิ้งและกลับโดยสปริง 
6.6 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบท างานโดยลมอัดและกลับโดยลมอัด 
6.7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหลทางเดียวตามที่ก าหนด 
6.8 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
6.9 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหลทางเดียว 
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            6.10 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
            6.11 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 

จงเขยีนไดอะแกรมแสดงการท างานของกระบอกสูบ A และ B โดยใช้เงื่อนไข   A+ , B+ , B- , A- 

 
 
อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหลทางเดียว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
        
           

1.0 (A)

2.0 (B)

1

0

1

0

1 2 3 54
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 สรุปผลการปฏิบัติงาน    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
 
 

ต าแหน่งท างาน การท างานของวาล์ว การท างานของลูกสูบ 

เมื่อกดปุ่มควบคุมการท างาน   

1.2 
1.1 
1.3 
2.2 
2.1 
2.3 

A 
 
 
B 
 
 

เมื่อปล่อยปุ่มควบคุมการท างาน   

1.2 
1.1 
1.3 
2.2 
2.1 
2.3 

A 
 
 
B 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 
 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย งานควบคุมการท างานกระบอกสูบแบบต่อเนื่อง 
ใบงานที่ 6 ชื่องาน งานควบคุมการท างานกระบอกสูบแบบต่อเนื่อง  

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม หมายเหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานสองทาง        

4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  ท างาน
โดยปุ่มกดและกลับโดยสปริงแบบล๊อคต าแหน่ง 

       

5 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบ
ท างานโดยลูกกลิ้งและกลับโดยสปริง 

       

6 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 แบบ  
ท างานโดยลมอัดและกลับโดยลมอัด 

       

7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วย
วาล์วปรับอัตราไหลทางเดียวตามท่ีก าหนด 

       

8 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอก
สูบท างานสองทางด้วยวาล์วปรับอัตราไหลทาง
เดียว 

       
 
 

9 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

10 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

 
 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 

 ทักษิณ  โสภาปิยะ.งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  :  ส านักพิมพ์วังอักษร        
,2552.  
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ใบงานที่ 7 หน่วยที่ 7 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 10 
รหัสวิชา 20100 -1008 วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ปฏิบัติงานตรวจชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์  
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1ปฏิบัติงานตรวจชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ได้ 
 1.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้องตามคู่มือ 
            2.2 ปฏิบัติงานตรวจระบบไฮดรอลิกส์ 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 ชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 
 3.2 ถังเก็บน้ ามันไฮดรอลิกส์ 
 3.3 ปั๊มน้ ามันไฮดรอลิกส์ 
4. ค าแนะน า 
 4.1 สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต   
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ควรระมัดระวังอุปกรณ์เสียหาย 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 ให้นักเรียนตรวจสอบชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์เบื้องต้นตามหัวข้อต่อไปนี้พร้อมบันทึกผลลงในตาราง 
 
  สภาพทั่วไปของชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 

รายการตรวจ ผลการตรวจ การแก้ไข 

สภาพชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 
 

 
 

.................................................. 

.................................................. 
 

การรั่วซึมของน้ ามันในระบบ 
 
 

.................................................. 
.................................................. 

 
 
 

สภาพทั่วไปของถังเก็บน้ ามันไฮดรอลิกส์ 
รายการตรวจ ผลการตรวจ การแก้ไข 

ระดับน้ ามันหล่อลื่น 
 
 

.............................................. 

.............................................. 
 

  ปกติ ไม่ปกติ 

  ดี ไม่ดี 

  ปกติ ไม่ปกติ 
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ถังเก็บน้ ามันไฮดรอลิกส์ 
 
 

.............................................. 

.............................................. 
 

ความดันน้ ามันภายในถังเก็บ 
 
 

.............................................. 

.............................................. 
 

 
สภาพทั่วไปของปั๊มน้ ามันไฮดรอลิกส์ 

รายการตรวจ ผลการตรวจ การแก้ไข 

การท างานของมอเตอร์ 
 
 

........................................................ 

........................................................ 

การรั่วซึมของน้ ามัน 
 
 

........................................................ 

........................................................ 
 
7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
 
 
 

  ปกติ ไม่ปกติ 

  ปกติ ไม่ปกติ 

  ปกติ ไม่ปกติ 

  ปกติ ไม่ปกติ 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ตรวจถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ตรวจ บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ตรวจ บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ตรวจ บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ตรวจ บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ตรวจได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 7 ชื่อหน่วย หลักการเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิกส์ 
ใบงานที่ 7 ชื่องาน ปฏิบัติงานตรวจชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์  

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม 
หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 สภาพชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์        

3 การรั่วซึมของน้ ามันในระบบ        

4 ระดับน้ ามันหล่อลื่น        

5 สภาพถังเก็บน้ ามันไฮดรอลิกส์        

6 ความดันลมอัดภายในถังเก็บ        

7 การท างานของมอเตอร์        

8 การรั่วซึมของน้ ามันในระบบ        

9 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

10 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม 

 ทักษิณ  โสภาปิยะ.งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  :  ส านักพิมพ์วังอักษร        
,2552.  
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ใบงานที่ 8.1 หน่วยที่ 8 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 11 
รหัสวิชา 20100 -1008  
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2   
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2           
 1.2 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2     
 1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ  สะอาด  เรียบร้อยและปลอดภัย 

2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบอกสูบและวาล์วควบคุมทิศทางในระบบไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง      
ตามคู่มือ 

            2.2 ปฏิบัติงานกระบอกสูบและวาล์วควบคุมทิศทางในระบบไฮดรอลิกส์ 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 แผงทดลองไฮดรอลิกส์ 

3.2 ชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 
3.3 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.4 กระบอกสูบท างานทางเดียวกลับโดยแรงจากภายนอก 
3.5 วาล์วระบายความดัน 
3.6 เกจวัดความดัน 
3.7 กระบอกสูบท างานสองทาง  
3.8 สายสายไฮดรอลิกส์และข้อต่อ 

4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ   
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 อย่าปฏิบัติงานขณะที่มือเปื้อนน้ ามัน 
 5.2 การถอดประกอบวงจรไฮดรอลิกส์กระท าต่อเมื่อความดันน้ ามันในระบบไม่มี (เป็นศูนย์)  
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน)     
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
   6.2 ติดตั้งชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 

6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียวกลับโดยแรงจากภายนอก 
6.4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริงโดยตรง 
6.5 ติดตั้งวาล์วระบายความดัน 
6.6 ติดตั้งเกจวัดความดัน 
6.7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว ตามที่ก าหนด 
6.8 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
6.9 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว 
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 6.10 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
            6.11 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
    อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
        
          สรุปผลการปฏิบัติงาน 
             

ต าแหน่งท างาน การท างานของวาล์ว การท างานของลูกสูบ 

เมื่อกดปุ่มควบคุมการท างาน 
 
 

 
 

เมื่อปล่อยปุ่มควบคุมการท างาน 
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7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย กระบอกสูบและวาล์วควบคุมทิศทางในระบบไฮดรอลิกส์ 
ใบงานที่ 8.1 ชื่องาน งานวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2   

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม หมายเหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียวกลับโดยแรง
จากภายนอก 

       

4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2  ท างานโดย
ปุ่มกดและกลับโดยสปริง 

       

5 ติดตั้งวาล์วระบายความดัน        

6 ติดตั้งเกจวัดความดัน        

7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว        

8 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอก
สูบท างานทางเดียว 

       

9 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

10 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 

 ทักษิณ  โสภาปิยะ.งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  :  ส านักพิมพ์วังอักษร        
,2552.  
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ใบงานที่ 8.2 หน่วยที่ 8 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 12 
รหัสวิชา 20100 -1008  
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2   
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2           
 1.2 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 3/2     
 1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ  สะอาด  เรียบร้อยและปลอดภัย 

2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบอกสูบและวาล์วควบคุมทิศทางในระบบไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง      
ตามคู่มือ 

            2.2 ปฏิบัติงานกระบอกสูบและวาล์วควบคุมทิศทางในระบบไฮดรอลิกส์ 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 แผงทดลองไฮดรอลิกส์ 

3.2 ชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 
3.3 วาล์วควบคุมทิศทาง 5/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.4 กระบอกสูบท างานทางเดียวกลับโดยแรงจากภายนอก 
3.5 วาล์วระบายความดัน 
3.6 เกจวัดความดัน 
3.7 กระบอกสูบท างานสองทาง  
3.8 สายสายไฮดรอลิกส์และข้อต่อ 

4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ   
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 อย่าปฏิบัติงานขณะที่มือเปื้อนน้ ามัน 
 5.2 การถอดประกอบวงจรไฮดรอลิกส์กระท าต่อเมื่อความดันน้ ามันในระบบไม่มี (เป็นศูนย์)  
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน)     
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
   6.2 ติดตั้งชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 

6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียวกลับโดยแรงจากภายนอก 
6.4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 5/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริงโดยตรง 
6.5 ติดตั้งวาล์วระบายความดัน 
6.6 ติดตั้งเกจวัดความดัน 
6.7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว ตามที่ก าหนด 
6.8 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
6.9 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว 
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 6.10 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
            6.11 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
        
          สรุปผลการปฏิบัติงาน 
             

ต าแหน่งท างาน การท างานของวาล์ว การท างานของลูกสูบ 

เมื่อกดปุ่มควบคุมการท างาน 
 
 

 
 

เมื่อปล่อยปุ่มควบคุมการท างาน 
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7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย กระบอกสูบและวาล์วควบคุมทิศทางในระบบไฮดรอลิกส์ 
ใบงานที่ 8.1 ชื่องาน งานวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียวด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2   

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม หมายเหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียวกลับโดยแรง
จากภายนอก 

       

4 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2  ท างานโดย
ปุ่มกดและกลับโดยสปริง 

       

5 ติดตั้งวาล์วระบายความดัน        

6 ติดตั้งเกจวัดความดัน        

7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานทางเดียว        

8 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอก
สูบท างานทางเดียว 

       

9 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

10 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 

 ทักษิณ  โสภาปิยะ.งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  :  ส านักพิมพ์วังอักษร        
,2552.  
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ใบงานที่ 9.1 หน่วยที่ 9 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 13 
รหัสวิชา 20100 -1008  
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้ ควบคุมโดยตรง 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้ ควบคุมโดยตรงได้ 
 1.2 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้  ควบคุม 
โดยตรงได้ 
 1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ  สะอาด  เรียบร้อยและปลอดภัย 

2. สมรรถนะ 
      2.1แสดงความรู้เกี่ยวกับการควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วระบายความดันได้       
ถูกต้องตามคู่มือ 
                2.2 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วระบายความดัน 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 แผงทดลองไฮดรอลิกส์ 

3.2 ชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 
3.3 วาล์วระบายความดัน 
3.4 วาล์วเปิด-ปิด  
3.5 เกจวัดความดัน 

 3.6 สายไฮดรอลิกส์และข้อต่อ 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ   
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 อย่าปฏิบัติงานขณะที่มือเปื้อนน้ ามัน 
 5.2 การถอดประกอบวงจรไฮดรอลิกส์กระท าต่อเมื่อความดันน้ ามันในระบบไม่มี (เป็นศูนย์) 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
   6.2 ติดตั้งชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 
           6.3 ติดตั้งวาล์วระบายความดัน 

6.4 ติดตั้งเกจวัดความดัน 
6.5 ต่อวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้ ควบคุมโดยตรงตามที่ 

     ก าหนด 
6.6 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
6.7 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้ 

      ควบคุมโดยตรง 
6.8 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

          6.9 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
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 อธิบายการท างานของงานวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้ ควบคุมโดยตรง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
        
          สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งท างาน P1(bar) P2(bar) T1 T2 
เมื่อเปิดวาล์ว A  20๐ 

เมื่อเปิดวาล์ว A  40๐ 

เมื่อเปิดวาล์ว A  60๐ 

ปิด 

    
    
    
    

คลายสกรูปรับ 1/2รอบ 
คลายสกรูปรับ 1/3รอบ 

เปิดสุด 

    
    
    

M

A

B

P1

P2
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7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 9 ชื่อหน่วย งานควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วระบายความดัน 
ใบงานที่ 9.1 ชื่องาน งานวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้ ควบคุมโดยตรง  

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม หมายเหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์        

3 ติดตั้งวาล์วระบายความดัน        

4 ติดตั้งเกจวัดความดัน        

5 ต่อวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วระบาย
ความดันแบบปรับได้ควบคุมโดยตรง 

       

6 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมการ
ท างานด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้
ควบคุมโดยตรง 

       

7 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

8 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม 

 ทักษิณ  โสภาปิยะ.งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  :  ส านักพิมพ์วังอักษร        
,2552.  
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ใบงานที่ 9.2 หน่วยที่ 9 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 14 
รหัสวิชา 20100 -1008  
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้ ควบคุมโดยอ้อม 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้ ควบคุมโดยอ้อมได้ 
 1.2 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้ ควบคุม โดย
อ้อมได้ 
 1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัย 

2. สมรรถนะ 
      2.1แสดงความรู้เกี่ยวกับการควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วระบายความดันได้       
ถูกต้องตามคู่มือ 
                2.2 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วระบายความดัน 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 แผงทดลองไฮดรอลิกส์ 

3.2 ชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 
3.3 กระบอกสูบท างานสองทาง 
3.4 วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2  ท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.5 วาล์วระบายความดัน 
3.6 วาล์วกันกลับ 
3.7 เกจวัดความดัน 

 3.6 สายไฮดรอลิกส์และข้อต่อ 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ   
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 อย่าปฏิบัติงานขณะที่มือเปื้อนน้ ามัน 
 5.2 การถอดประกอบวงจรไฮดรอลิกส์กระท าต่อเมื่อความดันน้ ามันในระบบไม่มี (เป็นศูนย์) 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
   6.2 ติดตั้งชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 
 6.3 ติดตั้งวาล์วระบายความดันและวาล์วกันกลับ 
           6.3 ติดตั้งวาล์วระบายความดัน 

6.4 ติดตั้งเกจวัดความดัน 
6.5 ต่อวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้ ควบคุมโดยอ้อมมตามที่ 

     ก าหนด 
6.6 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
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6.7 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วระบายความดัน 
      แบบปรับได้ ควบคุมโดยอ้อม 

6.8 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
            6.9 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 อธิบายการท างานของงานวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้ ควบคุมโดยอ้อม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
        
          สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งท างาน การท างานของวาล์ว การท างานของลูกสูบ 

เมื่อกดปุ่มควบคุมการท างาน 
 
 

 

เมื่อปล่อยปุ่มควบคุมการท างาน 
 
 

 
 

   

M
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7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 9 ชื่อหน่วย งานควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วระบายความดัน 
ใบงานที่ 9.2 ชื่องาน งานวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้ ควบคุมโดยอ้อม  

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น. 
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม หมายเหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานสองทาง        

4 ติดตั้งวาล์วระบายความดันและวาล์วกันกลับ        

5 ติดตั้งวาล์วกันกลับ        

6 ติดตั้งเกจวัดความดัน        

7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทาง
ด้วยวาล์วระบายความดันแบบปรับได้ควบคุม
โดยอ้อม 

       

8 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอก
สูบท างานสองทางด้วยวาล์วระบายความดัน
แบบปรับได้ควบคุมโดยอ้อม 

       

9 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

10 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

 
 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม 

 ทักษิณ  โสภาปิยะ.งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  :  ส านักพิมพ์วังอักษร        
,2552. 
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ใบงานที่ 10.1 หน่วยที่ 10 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 15 
รหัสวิชา 20100 -1008  
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วกันกลับแบบควบคุมไม่ได้ 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบด้วยวาล์วกันกลับแบบควบคุมไม่ได้ ได้ 
 1.2 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบด้วยวาล์วกันกลับแบบควบคุมไม่ได้ ได้ 
 1.5 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ  สะอาด  เรียบร้อยและปลอดภัย 

2. สมรรถนะ 
      2.1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วกันกลับและวาล์วควบคุม

อัตราไหลได้ถูกต้องตามคู่มือ 
            2.2 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วกันกลับและวาล์วควบคุมอัตราไหล 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
 3.1 แผงทดลองไฮดรอลิกส์ 

3.2 ชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 
3.3 วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.4 กระบอกสูบทางเดียว  
3.5 วาล์วกันกลับแบบควบคุมไม่ได้ 
3.6 วาล์วเปิด-ปิด 
3.7 เกจวัดความดัน 

 3.8 สายไฮดรอลิกส์และข้อต่อ  
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ   
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 อย่าปฏิบัติงานขณะที่มือเปื้อนน้ ามัน 
 5.2 การถอดประกอบวงจรไฮดรอลิกส์กระท าต่อเมื่อความดันน้ ามันในระบบไม่มี (เป็นศูนย์) 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
   6.2 ติดตั้งชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 
           6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียว 
           6.3 ติดตั้งวาล์วกันกลับแบบควบคุมไม่ได้และติดตั้งเกจวัดความดัน 

6.4 ติดตั้งวาล์วเปิด-ปิด 
6.5 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 ท างานโดยปุ่มกดกลับโดยสปริง 
6.5 ต่อวงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบด้วยวาล์วกันกลับแบบควบคุมไม่ได้ตามที่ก าหนด 
6.6 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
6.7 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบด้วยวาล์วกันกลับแบบ  

      ควบคุมไม่ได้ 
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6.8 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
            6.9 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
อธิบายการท างานของวงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วกันกลับแบบควบคุมไม่ได้
...………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………..……………………………………………………………………………….……………………………..………………… 
 
        
              สรุปผลการปฏิบัติงาน 
           

ต าแหน่ง
วาล์ว4/2 

วาล์วเปิด-ปิด น้ ามัน(ไหล/ไม่ไหล) ลูกสูบ(ออก/
หยุด/เข้า) 

ความดัน
P2 1 2 3 T1 T2 T3 

a ปิด ปิด ปิด      
a ปิด เปิด เปิด      
b ปิด ปิด ปิด      
a ปิด ปิด ปิด      
a เปิด ปิด ปิด      
      

 
   

    
     

M

A B

TP

T2
T3

M

P1

P2
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7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 10 ชื่อหน่วย งานควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วกันกลับและวาล์วควบคุมอัตราไหล 
ใบงานที่ 10.1 ชื่องาน งานวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วกันกลับแบบควบคุมไม่ได้  

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา......... .......น. 
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม หมายเหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์        

2 ติดตั้งชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์        

3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานทางเดียว        

4 ติดตั้งวาล์วกันกลับแบบควบคุมไม่ได้        

5 ติดตั้งเกจวัดความดัน        

6 ติดตั้งวาล์วเปิด-ปิด        

7 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 ท างานโดย
ปุ่มกดกลับโดยสปริง 

       

8 ต่อวงจรควบคุมการท างานกระบอกสูบด้วย
วาล์วกันกลับแบบควบคุมไม่ได้ตามท่ีก าหนด 

       

9 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมการ
ท างานกระบอกสูบด้วยวาล์วกันกลับแบบ
ควบคุมไม่ได้ 

       

10 สรุปผลการปฏิบัติงาน        

11 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

       

รวม   

 
 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพ่ิมเติม 

 ทักษิณ  โสภาปิยะ.งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  :  ส านักพิมพ์วังอักษร        
,2552.  
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ใบงานที่ 10.2 หน่วยที่ 10 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 16 
รหัสวิชา 20100 -1008 
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหลแบบปรับได้ 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหลแบบปรับได้ 
ได้ 
 1.2 ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหลแบบปรับ
ได้ ได้ 
 1.5 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัย 

2. สมรรถนะ 
      2.1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วกันกลับและวาล์วควบคุม

อัตราไหลได้ถูกต้องตามคู่มือ 
            2.2 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วกันกลับและวาล์วควบคุมอัตราไหล 
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์  
 3.1 แผงทดลองไฮดรอลิกส์ 

3.2 ชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 
3.3 วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2  แบบท างานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
3.4 กระบอกสูบท างานสองทาง 
3.5 วาล์วระบายความดัน 
3.6 วาล์วปรับอัตราไหล 
3.7 เกจวัดความดัน 

 3.8 สายไฮดรอลิกส์และข้อต่อ 
4. ค าแนะน า 
 4.1 ศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ   
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 อย่าปฏิบัติงานขณะที่มือเปื้อนน้ ามัน 
 5.2 การถอดประกอบวงจรไฮดรอลิกส์กระท าต่อเมื่อความดันน้ ามันในระบบไม่มี (เป็นศูนย์) 
6.  ล าดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน) 
 6.1 เตรียมอุปกรณ์ 
   6.2 ติดตั้งชุดต้นก าลังไฮดรอลิกส์ 
           6.3 ติดตั้งกระบอกสูบท างานสองทาง 
           6.3 ติดตั้งวาล์วระบายความดัน 

6.4 ติดตั้งวาล์วปรับอัตราไหล 
6.5 ติดตั้งเกจวัดความดัน 
6.6 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 ท างานโดยปุ่มกดกลับโดยสปริง 
6.7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหลแบบปรับได้ตามที่ก าหนด       
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6.8 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 
6.9 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหล 

      แบบปรับได้ 
              6.10 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
            6.11 เก็บเครื่องมือ-อุปกรณ์พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
อธิบายการท างานของวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหลแบบปรับได้
...………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………..……………………………………………………………………………….……………………………..………………… 
 
        
             สรุปผลการปฏิบัติงาน 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งท างาน การท างานของวาล์ว การท างานของลูกสูบ ความดันเกจ 

เมื่อกดปุ่มควบคุมการท างาน 
 
 

 

 
 

เมื่อปล่อยปุ่มควบคุมการท างาน 
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7. ค าถาม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สรุปและวิจารณ์ผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ค านวณค่าต่าง ๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ค านวณค่าต่างๆได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง 

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20100-1008 วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

หน่วยที่ 10 ชื่อหน่วย งานควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ด้วยวาล์วกันกลับและวาล์วควบคุมอัตราไหล 
ใบงานที่ 10.2 ชื่องาน งานวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วกันกลับแบบควบคุมไม่ได้  

วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

ที ่ รายการที่ตรวจ 
น้ าหนักการให้คะแนน 

รวม หมายเหตุ 1 2 3 4 5 

1 เตรียมอุปกรณ์และติดตั้งชุดต้นก าลังไฮดรอ
ลิกส์ 

       

2 ติดตั้งกระบอกสูบท างานสองทาง        

3 ติดตั้งวาล์วระบายความดัน        

4 ติดตั้งวาล์วปรับอัตราไหล        

5 ติดตั้งเกจวัดความดัน        

6 ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 ท างานโดย
ปุ่มกดกลับโดยสปริง 

       

7 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบท างานสองทาง
ด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหลแบบปรับได้ ตามที่
ก าหนด 

       

8 ทดสอบการท างานของวงจรควบคุมกระบอก
สูบท างานสองทางด้วยวาล์วควบคุมอัตราไหล
แบบปรับได้ 

       

 
 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม 

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


