
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20101-2010 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม               สาขาวิชาช่างยนต์ 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดทำโดย 

นายคณิต  อินทะใจ 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 

 

 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเก่ียวกับ
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................. ....................................... 
   

ลงชื่อ...................................................... 
(ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์   คำเกิ่ง) 

หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ 
........../............/........... 

 
 

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ...............................................................................  

 
ลงชื่อ...................................................... 

 ( นายฐิติปกรณ์  ภคุโล ) 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

........./............/........... 
   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................................................................. ...................................... 

 
ลงชื่อ...................................................... 

( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

........./............/........... 
 
 
 
 



 

 

คำนำ 
 แผนการจัดการเรียนรู้   มุ่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชา
งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20101-2010 เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือ
ประกอบการสอน หรือเป็นแนวทางการสอนในรายวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตร
ประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพ พ ุทธศ ักราช 2556  สำน ักงานคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 การจัดทำได้มีการพัฒนาเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 14 หน่วย การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณธรรมจริยธรรม ไว้ในหน่วยการเรียนรู้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา มีแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน พร้อมเฉลย มีใบงาน กิจกรรมปฏิบัติ และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่ อให้เกิด
ประสิทธิผลแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
 ผู้จัดทำหวังว่าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้คงจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อครู -อาจารย์
และนักเรียน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำยินดีน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
 
 
 

 
คณิต   อินทะใจ 

ผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา งานนิวแมติกสแ์ละไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20101-2010 จำนวน 2 หน่วยกิต   54 
ชั่วโมง 
2. คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง สัญลักษณ์ หลักการทำงานเบื้องต้น การใช้งานของอุปกรณ์ วงจรการ
ทำงานเบื้องต้นแบบต่างๆ การทดสอบอุปกรณ์ การอ่าน การเขียน และต่อวงจรการทำงานแบบต่าง ๆ วงจรควบคุม
ทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลำดับ วงจรหน่วงเวลา และวงจรอื่น ๆ เป็นวงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) 
และควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
2. มีทักษะเกี่ยวกับอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อ

เวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
4. สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ 
2. ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวแมติกส์ 
3. ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบไฮดรอลิกส์ 
4. ติดตั้งระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติ 

 

 

 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ 5 - - - - - 3 2 10  4 
2. ระบบการผลิตและจ่ายลม 3 2 - -   2 3 10  4 
3. อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์ 2 3 - - - - 4 1 10  4 
4. วาล์วควบคุมทิศทาง 3 2 - - - - 3 2 10  4 
5. วาล์วควบคุมลมไหลทางเดียว 2 3 - - - - 1 4 10  4 
6. วาล์วควบคุมอัตราการไหล 1 4 - - - - 3 2 10  4 
7. วาล์วควบคุมความดัน 3 2 - - - - 2 3 10  4 
8. วาล์วหน่วงเวลา 1 4 - - - - 3 2 10  4 
9. ตัวนับ 2 3 - - - - 2 3 10  4 
10.การเขียนวงจรนิวแมติกส์ 2 3 - - - - 2 3 10  4 
11.พ้ืนฐานระบบไฮดรอลิกส์           4 
12.อุปกรณ์ต้นกำลังระบบไฮดรอลิกส์           4 
13.อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์           4 
14.วาล์วไฮดรอลิกส์           4 
            

สอบปลายภาค           72 
รวม 24 26     25 25 100   

ลำดับความสำคัญ            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 

ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1 หลักการ
เบื้องต้นของระบบ
นิวแมติกส์ 
 
 

4 1.1 ความหมายของระบบนิวแมติกส์ 
1.2  ประวัติความเป็นมาของระบบ 
นิวแมติกส์ 
1.3  ข้อดีข้อเสียของระบบนิวแมติกส์ 
1.4  กฎเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ 

  1.5  คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของ
อากาศ 
 

1.  บอกความหมายของนิวแม
ติกส ์
2. บอกประโยชน์ของระบบนิว
แมติกส์  
3. เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย 
ของระบบ 
นิวแมติกส์กับระบบอ่ืน ๆ  
4.  บอกความหมายของความดัน 
อุณหภูมิ ความชื้น 
5.  เปรียบเทียบค่าความดัน 
อุณหภูมิ ระหว่างหน่วย 
6.  คำนวณหาปริมาณไอน้ำใน
อากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ 
7.  อธิบายความสัมพัธ์ของความ
ดัน อุณหภูมิ และปริมาตรของ
อากาศ 
8. คำนวณหาค่าความดัน 
ปริมาตรและอุณหภูมิของอากาศ 

หน่วยที่ 2  ระบบ
การผลิตและจ่ายลม      
 

4 1. โครงสร้างระบบการผลิตและจ่าย
ลม 
2.  เครื่องอัดอากาศ 
3.  ถังเก็บลม 
4.  มอเตอร์ไฟฟ้า 
5.  เครื่องระบายความร้อน 
6.  เครื่องกำจัดความชื้น 
7.  เกจความดัน 
8.  อุปกรณ์กรองลมท่อลมหลัก 
9.  อุปกรณ์ระบายน้ำ 
10. วาลว์นิรภัย 
11. วาลว์กันกลับ 
12. ท่อส่งจ่ายลม 
13. ชุดปรับคุณภาพลมอัด 

1. บอกส่วนประกอบของระบบ
การผลิตและใช้ลม 
2. บอกหน้าที่และการทำงานของ
เครื่องอัดอากาศ 
3. ระบุชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์
ในระบบผลิตและจ่ายลม 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 3 อุปกรณ์
ทำงานในระบบนิว
แมติกส์ 

 

4 1. อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่เป็น
เส้นตรง 
2. อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่เป็นเส้น
รอบวง 

 

1.บอกลักษณะโครงสร้างและการทำงาน
ของลูกสูบลมชนิดทำงานทางเดียว 
2.บอกลักษณะโครงสร้างและการทำงาน
ของลูกสูบลมชนิดทำงานสองทาง 
3.บอกอุปกรณ์ทำงานในลักษณะหมุน
แก่วง 

4.บอกอุปกรณ์ทำงานในลักษณะ
หมุนรอบ 

หน่วยที่ 4   
วาล์วควบคุมทิศทาง 

 

4 1. สัญลักษณ์ของวาล์วควบคุม
ทิศทาง 
2. การอ่านโค้ดสัญลักษณ์วาล์ว 
3. การตั้งชื่อรูลม 
4. การบ ังค ับการเล ื ่อนของ
วาล์ว 
5. การอ่านสัญลักษณ์ของวาล์ว
ควบคุมทิศทาง 
6. โครงสร้างของวาล์วควบคุม

ทิศทาง 

1. อ่านความหมายของลักษณะของ
วาล์วควบคุมทิศทาง 
2. อ่านโค้ดสัญลักษณ์วาล์ว 
3. อ่านสัญลักษณ์วาล์วควบคุมทิศทาง 

 

หน่วยที่ 5  
วาล์วควบคุมลมไหล
ทางเดียว 

 

4 1  วาล์วกันกลับ 
2  วาล์วกันกลับสองทาง 
3  วาล์วความดันสองทาง 
4  วาล์วเร่งระบาย 

 

1. บอกโครงสร้างสัญลักษณ์และการ
ทำงานของวาล์วกันกลับ 
2. บอกโครงสร้างสัญลักษณ์และการ
ทำงานของวาล์วกันกลับสองทาง 
3. บอกโครงสร้างสัญลักษณ์และการ
ทำงานของวาล์วความดันสองทาง 

4. บอกโครงสร้างสัญลักษณ์และการ
ทำงานของวาล์วเร่งระบาย 

หน่วยที่ 6  วาล์ว
ควบคุมอัตราการ
ไหล 
  
 

 

4 1  วาล์วควบคุมอัตราการไหล
สองทิศทาง 
2  วาล์วควบคุมอัตราการไหล
ทางเดียว 
3  การควบคุมความเร็ว
กระบอกสูบทางเดียว 
4  การควบคุมความเร็ว
กระบอกสูบสองทาง 

 

1.บอกโครงสร้างและการทำงานของ
วาล์วควบคุมอัตราการไหลสองทิศทาง 
2. บอกโครงสร้างและการทำงานของ
วาล์วควบคุมอัตราการไหลทิศทางเดียว 
3. อ่านสัญลักษณ์การควบคุมความเร็ว
กระบอกสูบทางเดียว 
4. อ่านสัญลักษณ์การควบคุมความเร็ว 

กระบอกสูบสองทาง 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 7 วาล์ว
ควบคุมความดัน 

 

4 1  วาล์วลดความดัน 
2  วาล์วระบายความดัน 
3  วาล์วจัดลำดับ 

 

1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของ
วาล์วลดความดัน 
2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของ
วาล์วระบายความดัน 
3. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของ

วาล์วจัดลำดับ 
หน่วยที่ 8 วาล์ว
หน่วงเวลา 

 

4 1  วาล์วหนว่งเวลาแบบปกติ
ปิด 
2  วาล์วหนว่งเวลาแบบปกติ

เปิด 

1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของ
วาล์วหน่วงเวลาแบบปกติปิด 
2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของ

วาล์วหน่วงเวลาแบบปกติเปิด 
หน่วยที่ 9  ตัวนับ 

 
4 1.  ตัวนับชนิดนับอย่างเดียว 

2.  ตัวนับชนิดตั้งจำนวนได้ 
 

แสดงความรู้เกี่ยวกับตัวนับ 

 

หน่วยที่ 10 การ
เขียนวงจรนิวแม
ติกส ์

 

4 1. การกำหนดไดอะแกรมวงจร 
นิวแมติกส์ 
2. การกำหนดโค้ดอุปกรณ์ 

 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนวงจร 
นิวแมติกส์ 
2. อ่านและเขียนวงจรระบบนิวแมติกส์
ตามหลักการและกระบวนการ 

 
หน่วยที่ 11  
พ้ืนฐานระบบไฮดรอ
ลิกส์ 

 

4 1. ความหมายของระบบไฮดรอ
ลิกส์ 
2. คุณสมบัติของของเหลว 
3. เครื่องจักรระบบไฮดรอลิกส์ 
4. โครงสร้างระบบไฮดรอลิกส์ 

 

1. บอกความหมายของระบบไฮดรอ
ลิกส์ 
2. บอกคุณสมบัติของของเหลวในระบบ 
ไฮดรอลิกส์ 
3. ยกตัวอย่างเครื่องจักรระบบไฮดรอ
ลิกส์ 
4. บอกส่วนประกอบพื้นฐานในระบบ 

ไฮดรอลิกส์ 
หน่วยที่ 12 
อุปกรณ์ต้นกำลัง
ระบบไฮดรอลิกส์ 

 

4 1. ถังพักน้ำมันไฮดรอลิกส์ 
2. ปั๊มไฮดรอลิกส์ 
3. ถังสะสมความดัน 

 

1. บอกหน้าที่และส่วนประกอบของถัง
พักน้ำมันไฮดรอลิกส์ 
2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของ
ปั๊มแบบเฟืองแบบใบพัดและแบบลูกสูบ 
3. บอกหน้าที่ประโยชน์และชนิดของถัง

สะสมความดัน 
หน่วยที่ 13 
อุปกรณ์ทำงานใน
ระบบไฮดรอลิกส์ 

 

4 1. กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ 
2. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 

 
 

1. บอกลักษณะและการทำงานของ
กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ 
2. บอกลักษณะและการทำงานของ
มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 14 
วาล์วไฮดรอลิกส์ 
 
 

4 1. วาล์วควบคุมทิศทาง 
2. วาล์วกันกลับ 
3. วาล์วควบคุมอัตราไหล 
4. วาล์วแบ่งน้ำมัน  
5. วาล์วควบคุมความดัน 
 

1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของ
วาล์วควบคุมทิศทาง 
2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของ
วาล์วกันกลับ 
3. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของ
วาล์วควบคุมอัตราไหล 
4. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของ
วาล์วแบ่งน้ำมัน 
5. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของ
วาล์วควบคุมความดัน 

 
๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 6 2 12 6 
๒ 3 4 3 10 5 
๓ 5 3 2 10 5 
๔ 2 5 1 8 4 
๕ 3 2 2 7 3.5 
6 4 4 3 11 5.5 
7 5 3 1 9 4.5 
8 3 5 2 10 5 
9 5 6 2 13 6.5 
10 6 2 2 10 5 
รวม 40 4๐ 20 ๑๐๐ 50 

  พุทธพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน(30 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ใบงาน (20 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        ๒๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 
 



 

 

 7.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม 
 8.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 8.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.๔ ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์  จำนวน 4 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1 ความหมายของระบบนิวแมติกส์  
2  ประวัติความเป็นมาของระบบนิวแมติกส์ 
3  ข้อดีข้อเสียของระบบนิวแมติกส์ 

          4  กฎเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ 
          5.  คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของอากาศ 

    1.2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
       1. บอกความหมายของนิวแมติกส์  
       2. บอกประโยชน์ของระบบนิวแมติกส์      
          3. เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของระบบนิวแมติกส์กับระบบอ่ืน ๆ    
          4. บอกความหมายของความดัน อุณหภูมิ ความชื้น     
          5. เปรียบเทียบค่าความดัน อุณหภูมิ ระหว่างหน่วย     
  1.3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ 

3. เนื้อหา 
 1. ความหมายของระบบนิวแมติกส์ 

2. ประวัติความเป็นมาของระบบนิวแมติกส์ 
3. ข้อดี ข้อเสียของระบบนิวแมติกส์ 
4. กฎเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ 
5. คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของอากาศ 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบนิวแม
ติกส ์
 

1. บอกความหมายของนิวแมติกส์ 
2. บอกประโยชน์ของระบบนิวแมติกส์ 
3. เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของระบบนิวแมติกส์กับ
ระบบอ่ืน ๆ   
4. บอกความหมายของความดัน อุณหภูมิ ความชื้น   
5. เปรียบเทียบค่าความดัน อุณหภูมิ ระหว่างหน่วย   
6. คำนวณหาปริมาณไอน้ำในอากาศ และความชื้น
สัมพัทธ์ 
7. อธิบายความสัมพัธ์ของความดัน อุณหภูมิ และ
ปริมาตรของอากาศ 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 
2/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน

ของนักเรียนโดยการเช็ค
ชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการ
สเกตช์ภาพ 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง 
หลักการเบื ้องต้นของระบบ
นิวแมติกส์  นักเรียนฟังครู
พร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อ
สงสัย 
2. ครูอธิบายทักษะ 
สัญลักษณ์ในเรื ่องหลักการ
เบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์  
นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่าง
พร ้ อมก ั บจดบ ั นท ึ กและ
ค ้นคว ้ า ใน  ระบบ  google 
class room และนำเสนอ 
 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2.ระบบ google 
class room 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื ่อง หลักการเบื ้องต้นของ
ระบบนิวแมติกส์   
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ ๑ สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเร ียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เร ื ่อง หลักการ
เบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์  
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เน ื ้ อหาในเร ื ่ อ งหล ั กการ
เบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์  
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………………..……………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 1   หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ 

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1. ข้อใดถูกต้อง 
  ก. Pneuma  แปลมาจาก  Pneumatic 
  ข. Pneuma  หมายถึง  Pneumatic 
  ค. Pneuma  แผลงมาเป็น  Pneumatic 
  ง. Pneuma  แผลงมาจาก Pneumatic 
2. ข้อใดเขียนถูกต้อง 
  ก. วิชานิวแมติค ข. วิชานิวแมติก 
  ค. วิชานิวแมติคส์ ง. วิชานิวแมติกส์ 
3. ข้อใดเขียนถูกต้อง 
  ก. อุปกรณ์นิวแมติค ข. อุปกรณ์นิวแมติก 
  ค. อุปกรณ์นิวแมติคส์ ง. อุปกรณ์นิวแมติกส์ 
4. ลมที่เป็นนิวแมติกส์มีลักษณะเป็นอย่างไร 
  ก. ลมที่พัดอยู่ตามธรรมชาติ 
  ข. ลมที่ถูกอัดอยู่ในภาชนะปิดให้มีความดันแต่ไม่มีทางไหล 
  ค. ลมที่ถูกควบคุมความดันและทิศทางให้ไหลไปตามท่อเข้าสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ 
  ง. ลมที่ถูกผลิตและควบคุมให้ไหลไปตามท่อเข้าสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ 
5. เมื่อสองพันปีก่อน เทซิเบียสใช้การอัดลมเป็นต้นกำลังยิงอาวุธ เทซีเบียสเป็นคนชนชาติใด 
  ก. ชาวอังกฤษ ข. ชาวอียิปต์ 
  ค. ชาวกรีก ง. ชาวกรีช 
6. ระบบนิวแมติกส์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนามาประมาณก่ีปี 
  ก. 60 ป ี ข. 180 ป ี
  ค. 200 ป ี ง. 2,000  ป ี
7. ระบบนิวแมติกส์ถูกพัฒนามาใช้ในงานอุตสาหกรรมมาจากมูลเหตุใด  
  ก. ปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
  ข. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
  ค. การเพ่ิมปริมาณการผลิต 
  ง. การขาดแคลนแรงงาน 
8. อุตสาหกรรมประเภทใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบนิวแมติกส์ 
  ก. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
  ข. อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ 
  ค. อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน 
  ง. ถูกทุกข้อ 
9. กลุ่มประเทศใดที่พัฒนาระบบนิวแมติกส์มาใช้ในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ 
  ก. กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก (AFTA) 
  ข. กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ G7 
  ค. กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป 
  ง. กลุ่มประเทศเกษตรกรรม 
 
 



 

 

10. เหตุผลใดที่ไม่ก่อให้เกิดการระเบิดในระบบนิวแมติกส์ 
  ก. ระบบการป้องกันการระเบิด  ถูกออกแบบมาดี 
  ข. วัสดุที่นำมาใช้ทำเป็นอุปกรณ์นิวแมติกส์เป็นชนิดอย่างดี 
  ค. อุณหภูมิของอากาศในระบบนิวแมติกส์เปลี่ยนแปลงน้อยมาก 
  ง. แรงดันที่ใช้ในระบบไม่สูงมาก 
11. ข้อดีของโครงสร้างระบบนิวแมติกส์เมื่อเทียบกับระบบควบคุมอ่ืนคือข้อใด 
  ก. ง่ายไม่ซับซ้อน 
  ข. ค่อนข้างซับซ้อน 
  ค. ซับซ้อน 
  ง. ไม่แน่นอน 
12. ระบบการควบคุมใดให้กำลังมากท่ีสุด 
  ก. กลไก 
  ข. ไฟฟ้า 
  ค. ไฮดรอลิกส์ 
  ง. นิวแมติกส์ 
13. หยดน้ำที่เกิดขึ้นในระบบนิวแมติกส์ส่งผลเสียต่อส่วนใด 
  ก. อุปกรณ์ที่เป็นโลหะเกิดการสึกหรอ 
  ข. แรงดันในระบบลดลง 
  ค. สิ้นเปลืองอุปกรณ์ระบายน้ำ 
  ง. ทำให้อุปกรณ์ดูดซับเอาฝุ่นละอองเข้ามาด้วย 
 
14. ข้อเสียของการนำลมมาเป็นวัสดุส่งกำลังคือข้อใด 
  ก. เกิดมลพิษในอากาศ 
  ข. เกิดเสียงดังจากการใช้งาน 
  ค. เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของอากาศ 
  ง. ลมที่ถูกใช้งานแล้วหมดไปจากโลก 
15. เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนในการทำงาน ระบบการควบคุมชนิดใดจะมีผลกระทบมากที่สุด 
  ก. กลไก 
  ข. ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 
  ค. ไฮดรอลิกส์ 
  ง. นิวแมติกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ระบบการผลิตและจ่ายลม  จำนวน 4 ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
           1. บอกส่วนประกอบของระบบการผลิตและใช้ลม 

 2. บอกหน้าที่และการทำงานของเครื่องอัดอากาศ 
        3. ระบุชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบผลิตและจ่ายลม 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. บอกส่วนประกอบของระบบการผลิตและใช้ลม 
2. บอกหน้าที่และการทำงานของเครื่องอัดอากาศ 

       3. ระบุชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบผลิตและจ่ายลม 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตและจ่ายลม 

3. เนื้อหา 
1. โครงสร้างระบบการผลิตและจ่ายลม 
2. ระบบการใช้ลมอัด 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตและจ่ายลม 
 

1. บอกส่วนประกอบของระบบการผลิตและใช้ลม 
2. บอกหน้าที่และการทำงานของเครื่องอัดอากาศ 
3. ระบุชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบผลิตและจ่าย
ลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน

ของนักเรียนโดยการเช็ค
ชื ่อ แลกเปลี ่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง 

 ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.  ครูอธิบายในเรื่องระบบ

การผลิตและจ่ายลม   
2.  นักเรียนฟังครูพร้อมกับ

จดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์

ในเรื่องระบบการผลิตและ
จ่ายลม   

4. น ักเร ียนฟ ั งคร ูอธ ิบาย
ต ั ว อย ่ า งพร ้ อมก ั บจด
บ ันท ึ กและค ้นคว ้ า ใน 
ร ะ บ บ  google class 
room และนำเสนอ 

 
 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
 2.ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื ่องระบบการผลิตและจ่าย
ลม   
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 2 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ทำ
แบบฝึกหัดบทที่ 2  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เรื่องเขียนภาพ
ฉายมุมที่ 1 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 2 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องวัสดุหน่วยและ
อุปกรณ์มาล ่วงหน ้า ก ่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………..……………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
................................................................................................................................. ........................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….……. 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2  ระบบการผลิตและจ่ายลม   
 

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1. การกำหนดขนาดของเครื่องอัดอากาศท่ีจะพิจารณาอันดับแรกคือข้อใด 
  ก. ชนิดของเครื่องอัดอากาศ ข. ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ 
  ค. ปริมาตรการผลิตของเครื่องอัดอากาศ ง. อัตราการจ่ายลมอัด 
2. หน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้อยู่ในรูปพลังงานนิวแมติกส์คือข้อใด 
  ก. เครื่องอัดอากาศ ข. ถังเก็บลม 
  ค. เครื่องกำจัดความชื้น ง. เกจวัดความดัน 
3. เครื่องอัดอากาศแบบใดให้ความดันมากท่ีสุด 
  ก. แบบลูกสูบ ข. แบบไดอะแฟรม 
  ค. แบบสกรู ง. แบบใบพัด 
4. วิธีการควบคุมเครื่องอัดอากาศในงานอุตสาหกรรมควรใช้แบบใด 
  ก. แบบ Oo-Off ข. แบบ Unloading Control 
  ค. แบบ Alternating Control ง.  แบบ Flow Control 
5. วิธีการติดตั้งเครื่องระบายความร้อนข้อใดถูกต้อง 
  ก. ติดตั้งก่อนเข้าถังเก็บลม ข. ติดตั้งหลังลมเข้าถังเก็บ 
  ค. ติดตั้งได้ทั้งก่อนหรือหลังลมเข้าถังเก็บลม ง. ติดตั้งก่อนต่อท่อเมน 

6. เครื่องระบายความร้อนแบบใช้น้ำหล่อเย็นเหมาะกับสถานที่ใด 
  ก. ห้องทดลอง ข. อาคารขนาดใหญ่ 
  ค. โรงงานอุตสาหกรรมเล็ก ง. โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ 

7. การกำจัดความชื้นด้วยสารเคมีคือหลักการของเครื่องกำจัดความชื้นแบบใด 
  ก. แบบใช้ความเย็น ข. แบบดูดความช้ืน 
  ค. แบบระบายลมออก ง. แบบระบายลมเข้า 
8. หน่วยวัดของเกจวัดความดันนิยมใช้หน่วยใด 
  ก.  bar ข.  PSI 
  ค.  bar  หรือ  PSI ง.  bar  และ  PSI 
9.  อุปกรณ์ระบายน้ำประกอบอยู่ในอุปกรณ์อะไร  
  ก. เครื่องอัดอากาศ ข. ถังเก็บลม 
  ค. กรองลม ง. ท่อลม 
10. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของลม 
  ก. วาล์วนิรภัย ข. วาล์วกันกลับ 
  ค. กรองลม ง. เกจวัดความดัน 
11. การติดตั้งท่อส่งจ่ายลม ควรติดตั้งอย่างไร 
  ก. ลาดเอียง 1 – 2 %  ของความยาวท่อ ข. ลาดเอียง 1 – 2 cm  ของความยาวท่อ 
  ค. ลาดเอียง 10 – 20 %  ของความยาวท่อ ง. ลาดเอียง 10 – 20 cm  ของความยาวท่อ 
 



 

 

12. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เดินท่อเมนอย่างไร 
  ก. แบบแยกสาขา ข. แบบวงแหวน 
  ค. แบบวนลูป ง. แบบแยกเมน 
13. สัญลักษณ์ชุดปรับคุณภาพลมอัดคือข้อ 

  ก.  ข. 
 
 

 

  ค.   ง. 
 

14. ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นในระบบนิวแมติกส์ คือข้อใด 
  ก.  SAE 10 ข.  SAE 15 
  ค.  SAE 20 ง.  SAE 25 
15. น้ำมันหล่อลื่นต้องเปลี่ยนเมื่อไร   
  ก. หมด ข. 1  ปี 
  ค.  เปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น ง.  เกิดเป็นฟองอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม    การ
เรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์  จำนวน 4 ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1. อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง 

    2. อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่เป็นเส้นรอบวง 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.  บอกลักษณะโครงสร้างและการทำงานของลูกสูบลมชนิดทำงานทางเดียว   
                        2.  บอกลักษณะโครงสร้างและการทำงานของลูกสูบลมชนิดทำงานสองทาง       
                        3.  บอกอุปกรณ์ทำงานในลักษณะหมุนแก่วง 
                        4.  บอกอุปกรณ์ทำงานในลักษณะหมุนรอบ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ

โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2.สมรรถนะประจำหน่วย 

  แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์ 
3. เนื้อหา 

1. อุปกรณ์ท่ีเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง 
2. อุปกรณ์ท่ีเคลื่อนที่เป็นเส้นรอบวง 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์ 1.  บอกลักษณะโครงสร้างและการทำงานของลูกสูบ
ลมชนิดทำงานทางเดียว 
2.  บอกลักษณะโครงสร้างและการทำงานของลูกสูบ
ลมชนิดทำงานสองทาง   
3.  บอกอุปกรณ์ทำงานในลักษณะหมุนแก่วง 
4.  บอกอุปกรณ์ทำงานในลักษณะหมุนรอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
4/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมา 

เรียนของนักเรียนโดยการ
เช็คชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียด 
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การเรียนรู้
ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การ 
วัดผลและประเมินผลให้
นกัเรียนทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ 
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของความเค้น
ออกแบบและความเค้นที่
เกิดข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง 
อุปกรณ์ทำงานในระบบนิว
แมติกส์ 
2. นักเรียนฟังครูพร้อม 
กับจดบ ันท ึกซ ักถามข้อ
สงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะ 
สัญลักษณ์ในเรื่อง อุปกรณ์
ทำงานในระบบนิวแมติกส์ 
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย 
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค ้ นคว ้ า ใน  ระบบ 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
งานนิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

google class room และ
นำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื ่อง อุปกรณ์ทำงานใน
ระบบนิวแมติกส์ 
๒. ให ้น ักเร ียนค้นคว ้าใน
ระบบ google class room 
หน่วยที่ 3 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 3 
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสรุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ ความเค้น
ออกแบบและความเค้นที่
เกิดข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง. ให้ทำ
แบบทดสอบบทที่ 3 
3.มอบหมายให ้ไปศ ึกษา
เนื ้อหาในเร ื ่องวัสดุหน่วย
และอ ุปกรณ์มาล ่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่เกิดขึ ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 

 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ........................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
......................................................................................................................................................... ................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที่ 3 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์ 

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 

1. จากรูป  คือสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ใด    

 ก. กระบอกสูบทำงาทางเดียว ข. กระบอกสูบทำงานสองทาง 
 ค. กระบอกสูบทำงานองข้าง ง. มอเตอร์ลมแบบหมุนสลับ 

2. จากรูป  คือสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ใด 

 ก. กระบอกสูบทำงานทางเดียว 
 ข. กระบอกสูบทำงานสองข้าง 
 ค. กระบอกสูบทำงานสองทาง 
 ง. มอเตอร์ลมแบบหมุนสลับ 

3. จากรูป 

 

คือสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ใด  

 ก. กระบอกสูบทำงานทางเดียว 
 ข. กระบอกสูบทำงาสองข้าง 
 ค. มอเตอร์ลมแบบหมุนสลับ 
 ง. มอเตอร์ลมแบบหมุนสองทิศทาง 
4. เมื่อต้องการแรงทั้งไปและกลับควรเลือกอุปกรณ์ใด 
 ก. กระบอกสูบทำงานทางเดียว 
 ข. กระบอกสูบทำงานสองทาง 
 ค. กระบอกสูบช่วงชักหลายตำแหน่ง 
 ง. กระบอกสูบก้านสูบสองข้าง 
5. เมื่อต้องการเฉพาะแรงผลักชิ้นงาน ควรเลือกใช้อุปกรณ์ใด 
 ก. กระบอกสูบทำงานทางเดียว 
 ข. กระบอกสูบทำงานสองทาง 
 ค. กระบอกสูบช่วงชักหลายตำแหน่ง 
 ง. กระบอกสูบก้านสูบสองข้าง 
6. อุปกรณ์ใดเหมาะสำหรับงานเปิด-ปิดวาล์ว 
 ก. กระบอกสูบทำงานทางเดียว ข. กระบอกสูบทำงานสองทาง 
 ค. กระบอกสูบหมุน ง. กระบอกสูบช่วงชักหลายตำแหน่ง 
 
7. อุปกรณ์ทำงานใด เหมาะสำหรับทำเป็นประแจถอดนัทล้อรถยนต์ 
 ก. กระบอกสูบทำงานทางเดียว 
 ข. กระบอกสูบทำงานสองทาง 
  ค. มอเตอร์ลมแบบหมุนสลับ 
 ง. มอเตอร์ลมแบบหมุนสองทิศทาง 
 
 

 



 

 

8. โครงสร้างของมอเตอร์ลมโดยทั่วไปเป็นแบบใด  
 ก. ลูกสูบ ข. เฟืองฟันนอก 
 ค. เฟืองฟันใน ง. กังหัน 
9. ลักษณะงานที่ต้องการแรงบิดสูงควรใช้อุปกรณ์แบบใด 
 ก. มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ 
 ข. มอเตอร์ลมแบบใบพัดเลื่อน 
 ค. กระบอกสูบแบบลูกสูบหมุน 
 ง. กระบอกสูบแบบใบพัดเลื่อน 
10. ลักษณะงานที่ต้องกลับทางหมุนควรใช้อุปกรณ์แบบใด 
 ก. มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ 
 ข. มอเตอร์ลมแบบใบพัดเลื่อน 
 ค. กระบอกสูบแบบลูกสูบหมุน 
 ง. กระบอกสูบแบบใบพัดเลื่อน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ 

เรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วาล์วควบคุมทิศทาง   จำนวน 4 ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
    1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
 1.  สัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทาง  
 2.  การอ่านโค้ดสัญลักษณ์วาล์ว  
 3.  การตั้งชื่อรูลม 
 4.  การบังคับการเลื่อนของวาล์ว 
 5.  การอ่านสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทาง 
 6.  โครงสร้างของวาล์วควบคุมทิศทาง 
    1.2จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
           1.  อ่านความหมายของลักษณะของวาล์วควบคุมทิศทาง  
          2.  อ่านโค้ดสัญลักษณ์วาล์ว   
               3.  อ่านสัญลักษณ์วาล์วควบคุมทิศทาง 
    1.3ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1.  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ      

โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2.สมรรถนะประจำหน่วย 

 แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมทิศทาง 
3. เนื้อหา 
     1. ความหมายสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทาง 
     2. ส่วนประกอบของการอ่านโค้ดสัญลักษณ์วาล์ว 

 3. การตั้งชื่อรูลม 
 4. การบังคับการเลื่อนของวาล์ว 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมทิศทาง 
 

1.  อ่านความหมายของลักษณะของวาล์วควบคุม
ทิศทาง 

2.  อ่านโค้ดสัญลักษณ์วาล์ว 
3.  อ่านสัญลักษณ์วาล์วควบคุมทิศทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
5/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของความเค้นในวัสดุ
สองชนิดยึดติดกัน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธ ิบายในเร ื ่องวาล์ว
ควบคุมทิศทาง    
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องกำหนดขนาด 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องวาล์วควบคุมทิศทาง    

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอบิกส์
เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 4 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 4  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การกำหนดขนาด  
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 4 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื ้อหาในเรื ่องวาล์วควบคุม
ท ิศทาง  ก ่อนเร ียนในครั้ ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............................................………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……................................................................................................. .....…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............…………………………………………………….…………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
............................................................................................................................. ............................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………...……………………………
......... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่4 วาล์วควบคุมทิศทาง    

 
คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 

1. จากรูป 
 

คือสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ใด 

 ก. วาล์วควบคุม 2 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติปิด 
 ข. วาล์วควบคุม 2 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติเปิด 
 ค. วาล์วควบคุม 3 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติปิด 
 ง. วาล์วควบคุม 3 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติปิด 

2. จากรูป
 

 คือสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ใด 

 ก. วาล์วควบคุม 2 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติปิด 
 ข. วาล์วควบคุม 2 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติเปิด 
 ค. วาล์วควบคุม 3 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติปิด 
 ง. วาล์วควบคุม 3 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติเปิด 

3. จากรูป

 

คือสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ใด 

 ก. วาล์วควบคุม 2 ทิศทาง 3 ตำแหน่ง ข. วาล์วควบคุม 4 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง  
 ค. วาล์วควบคุม 5 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง  ง. วาล์วควบคุม 5 ทิศทาง 3 ตำแหน่ง  

4. จากรูป

  

คือสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ใด 

 ก. วาล์วควบคุม 2 ทิศทาง 3 ตำแหน่ง ข. วาล์วควบคุม 4 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง  
 ค. วาล์วควบคุม 5 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง  ง. วาล์วควบคุม 5 ทิศทาง 3 ตำแหน่ง  
 
5. รูต่อลมเข้าวาล์วคือรูลมใด 
 ก.  A ข.  B 
 ค.  P ง.  R 
6. รูลมระบายคือรูลมใด 
 ก.  A ข.  B 
 ค.  P ง.  R 

A 

P 

A 

P R 

A 

R P 

B 

R 

A 

P S 

B 



 

 

 
 
7. รู 2 มีความหมายตรงกับรูลมใด 
 ก.  รูลมเข้า ข.  รูต่อไปใช้งาน 
 ค.  รูระบาย ง.  รูบังคับให้ลูกสูบเลื่อนออก 
8. รูลมเข้าควบคุมการเลื่อนของวาล์วคือรูลมใด 
 ก.  A , B ข.  R , S 
 ค.  Z , Y ง.  P 
9. ข้อใดเขียนสัญลักษณ์ของวาล์วนี้ได้ถูกต้อง

 
  

 

 ก.  ข. 
  

ค.   ง. 

 
10. ข้อใดเขียนสัญลักษณ์ของวาล์วนี้ได้ถูกต้อง  

ก.  ข. 
  

ค.   ง. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วาล์วควบคุมลมไหลทางเดียว จำนวน 4 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

      1.  วาล์วกันกลับ  
          2.  วาล์วกันกลับสองทาง  
          3.  วาล์วความดันสองทาง 
                    4.  วาลว์เร่งระบาย 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. วธิีการเขียนภาพสามมิติ 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
         แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมลมไหลทางเดียว    
3. เนื้อหา 

      1.  วาล์วกันกลับ  
        2.  วาล์วกันกลับสองทาง  
        3.  วาล์วความดันสองทาง 
               4.  วาลว์เร่งระบาย 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมลมไหลทางเดียว    
 

1.  วาลว์กันกลับ 
2.  วาลว์กันกลับสองทาง 
3.  วาลว์ความดันสองทาง 
4.  วาลว์เร่งระบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 



 

 

6/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของแรงกระแทก 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธ ิบายในเร ื ่องวาล์ว
ควบคุมลมไหลทางเดียว  
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องวาล์วควบคุมลมไหล
ทางเดียว 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องวาล์วควบคุมลมไหลทาง
เดียว 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 5 สืบค้นด้วยระบบ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 5  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ วาล์วควบคุมลม
ไหลทางเดียว 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 5 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื ้อหาในเรื ่องวาล์วควบคุม
ลมไหลทางเดียว ก่อนเรียนใน
ครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
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……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………..............................................………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........…….................................................................................................. ....…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
............................................................................................................................. ............................................……
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่5 วาล์วควบคุมลมไหลทางเดียว 

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวาล์วกันกลับชนิดลมช่วยดันให้ทำงาน 
 ก. ใช้ควบคุมลมเข้ากระบอกสูบ 
 ข. ใช้ควบคุมลมออกจากกระบอกสูบ 
 ค. หยุดการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบได้ 
 ง. ใช้ควบคุมลมเข้า-ออกจากกระบอกสูบสามารถหยุดการเคลื่อนที่ได้ 
2. เมื่อต้องการสร้างวงจรให้สามารถเลือกควบคุมได้หลายจุด ต้องใช้วาล์วใด 
 ก. วาล์วกันกลับ ข. วาล์วกันกลับสองทาง 
 ค. วาล์วความดันสองทาง ง. วาล์วทิ้งลมเร็ว 
3. เมื่อต้องการสร้างวงจรให้ควบคุม 2 ตำแหน่งเครื่องจักรจึงจะทำงานได้ ต้องใช้วาล์วใด 
 ก. วาล์วกันกลับสองทาง 
 ข. วาล์วความดันสองทาง 
 ค. วาล์วทิ้งลมเร็ว 
 ง. วาล์วลมไหลทางเดียว 
4. วาล์วที่ช่วยให้ลูกสูบกลับได้เร็วคือวาล์วใด 
 ก. วาล์วกันกลับ ข. วาล์วกันกลับสองทาง 
 ค. วาล์วความดันสองทาง ง. วาล์วท้ิงลมเร็ว 
5. ข้อความใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับวาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียว  
 ก. วาล์วนี้ใช้ปรับความเร็วของลูกสูบท้ังไปและกลับ 
 ข. วาล์วนี้ประกอบด้วยวาล์วควบคุมอัตราการไหลที่มีวาล์วความดันสองทางอยู่ภายใน 
 ค. เมื่อลมไหลจากรู 1 ไปรู 2 ลมจะไหลได้สะดวก 
 ง. เมื่อลมไหลจากรู 2  ไปรู 1 จะมีการปรับอัตราการไหล 
6. วาล์วที่ยอมให้ลมไหลผ่านตัวมันไปใช้งานได้ เมื่อความดันสูงถึงค่ากำหนดคือวาล์วใด 
 ก. วาล์วระบายความดัน 
 ข. วาล์วลดความดัน 
 ค. วาล์วจัดลำดับ 
 ง. วาล์วนิรภัย 
7. วาล์วที่ถูกนำไปใช้ในชุดปรับปรุงคุณภาพลมคือวาล์วใด 
 ก. วาล์วระบายความดัน 
 ข. วาล์วลดความดัน 
 ค. วาล์วจัดลำดับ 
 ง. วาล์วนิรภัย 
8. ข้อความใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับวาล์วหน่วงเวลา 
 ก. วาล์วนี้ประกอบด้วยวาล์ว 3/2 D.C.V.กับวาล์วกันกลับ 
 ข. วาล์วนี้ประกอบด้วยวาล์ว 3/2 D.C.V.กับวาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียว 
 ค. วาล์วนี้ประกอบด้วยวาล์ว 2/2 D.C.V.กับวาล์วทิ้งลมเร็ว 
 ง. วาล์วนี้ประกอบด้วยวาล์ว 2/3 D.C.V.กับวาล์วความดันสองทาง 
 
 



 

 

9. ข้อความใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับวาล์วหน่วงเวลา   
 ก. สัญญาณลมควบคุมจะถูกป้อนเข้าที่รู P  
 ข. เมื่อหมุนสกรูปรับเข้าระยะเวลาการหน่วงจะน้อยลง  
 ค. เมื่อคลายสกรูปรับออกระยะเวลาการหน่วงจะเพ่ิมข้ึน 
 ง. วาล์วนี้จะใช้ควบคุมให้ลูกสูบกลับโดยอัตโนมัติ 
10. หัวจับสุญญากาศเหมาะที่จะใช้กับงานประเภทใด 
 ก. เคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ 
 ข. เคลื่อนย้ายกระจก  
 ค. เคลื่อนย้ายรถยนต์ 
 ง. เคลื่อนย้ายโทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนภาพตัด จำนวน 4 ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

     1.  วาลว์ควบคุมอัตราการไหลสองทิศทาง  
      2.  วาลว์ควบคุมอัตราการไหลทางเดียว  
      3.  การควบคุมความเร็วกระบอกสูบทางเดียว 
      4.  การควบคุมความเร็วกระบอกสูบสองทาง 
      1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. บอกโครงสร้างและการทำงานของวาล์วควบคุมอัตราการไหลสองทิศทาง 
         2. บอกโครงสร้างและการทำงานของวาล์วควบคุมอัตราการไหลทิศทางเดียว 
         3. อ่านสัญลักษณ์การควบคุมความเร็วกระบอกสูบทางเดียว 
                4. อ่านสัญลักษณ์การควบคุมความเร็วระบอกสูบสองทาง    
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย   
2.สมรรถนะประจำหน่วย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมอัตราการไหล 
 2. อ่านวงจรควบคุมการไหลระบบนิวแมติกส์ 
3. เนื้อหา 

1. ความหมายของภาพตัดได้ 
2. เขียนแบบภาพตัดชนิดต่าง ๆ ได้ 
3. อ่านแบบภาพตัดชนิดต่าง ๆ ได้ 
 

4.. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมอัตราการไหล 
2.  อ่านวงจรควบคุมการไหลระบบนิวแมติกส์ 
 

1.บอกโครงสร้างและการทำงานของวาล์วควบคุมอัตรา
การไหลสองทิศทาง 
2. บอกโครงสร้างและการทำงานของวาล์วควบคุม
อัตราการไหลทิศทางเดียว 
3. อ่านสัญลักษณ์การควบคุมความเร็วกระบอกสูบทาง
เดียว 
4. อ่านสัญลักษณ์การควบคุมความเร็ว 
กระบอกสูบสองทาง 

 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
7/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างวาล์ว
ควบคุมอัตราการไหล 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธ ิบายในเร ื ่องวาล์ว
ควบคุมอัตราการไหล 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องวาล์วควบคุมอัตราการ
ไหล 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมมตต
สะไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่องวาล์วควบคุมอัตราการ
ไหล 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 6 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 6  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ วาล์วควบคุม
อัตราการไหล 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 6 
3.มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องวาล์วควบคุม
อัตราการไหล  ก่อนเรียนใน
ครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
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………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............………………………………..…………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
............................................................................................................................. ............................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………...……………………………
............... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่6 วาล์วควบคุมอัตราการไหล 

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1. วาล์วควบคุมอัตราการไหลมีหน้าที่อะไร 
 ก. กันลมไหลกลับ ข. ระบายลม 
 ค. ควบคุมปริมาณลม ง. จ่ายลม 
2. วาล์วควบคุมอัตราการไหลนำไปใช้ประโยชน์อะไร 
 ก. ควบคุมความเร็ว ข. ควบคุมแรงดัน 
 ค. เพ่ิมจุดสตาร์ท ง. เร่งระบายลม 

3.   คือสัญลักษณ์ตรงกับข้อใด 
 ก. วาล์วควบคุมความดัน 
 ข. วาล์วควบคุมอัตราไหลทางเดียว 
 ค. วาล์วควบคุมอัตราไหลสองทิศทางปรับค่าได้ 
 ง. วาล์วควบคุมอัตราไหลสองทิศทางปรับค่าไม่ได้ 
4.  คือสัญลักษณ์ตรงกับข้อใด 
 ก. วาล์วควบคุมความดัน 
 ข. วาล์วควบคุมอัตราไหลทางเดียว 
 ค. วาล์วควบคุมอัตราไหลสองทิศทางปรับค่าได้ 
 ง. วาล์วควบคุมอัตราไหลสองทิศทางปรับค่าไม่ได้ 

5. 
 
คือสัญลักษณ์ตรงกับข้อใด 

  

 ก. วาล์วควบคุมความดัน 
 ข. วาล์วควบคุมอัตราไหลทางเดียว 
 ค. วาล์วควบคุมอัตราไหลสองทิศทางปรับค่าได้ 
 ง. วาล์วควบคุมอัตราไหลสองทิศทางปรับค่าไม่ได้  
6. ค่าอัตราการไหลของลม คือใช้สัญลักษณ์อักษรตามข้อใด 
 ก. Q ข. V 
 ค. P ง. T 
7. หน่วยวัดค่าอัตราการไหลของลม คือข้อใด 
 ก. L/min ข. L/hr 
 ค. min/L ง. hr/min 
 
 



 

 

8. 

 

เป็นการควบคุมแบบใด 

    

 ก. ควบคุมลมออก ข. ควบคุมลมเข้า 
 ค. ควบคุมความดัน ง. ความคุมการระบายลม 

9. 

 

เป็นการควบคุมแบบใด 

  

 ก. ควบคุมลมออก ข. ควบคุมลมเข้า 
 ค. ควบคุมความดัน ง. ความคุมการระบายลม 
10. ข้อดีของการควบคุมลมออก ตรงกับข้อใด 
 ก. ให้แรงมาก 
 ข. มีแรงต้านน้อย 
 ค. อัดตัวได้ดี 
 ง. ความเร็วสม่ำเสมอราบเรียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วาล์วควบคุมความดัน จำนวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

       1. วาล์วลดความดัน  
          2.  วาล์วระบายความดัน  
          3.  วาล์วจัดลำดับ 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วลด ความดัน   
                 2.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วระบายความดัน     
                 3.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วจัดลำดับ 
         1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
         แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมความดันได้ 
   3. เนื้อหา 

1. บอกความหมายของวาล์วลดความดัน 
 2.  วาลว์ระบายความดัน  
 3.  วาลว์จัดลำดับ 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมความดันได้ 
 

1.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วลดความดัน 
2.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วระบายความ 
ดัน 
3.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วจัดลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
8/3 
9/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างวาล์ว
ควบคุมความดัน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธ ิบายในเร ื ่องวาล์ว
ควบคุมความดัน 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องวาล์วควบคุมความดัน 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องวาล์วควบคุมความดัน 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์ 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 7 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 7  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ วาล์วควบคุม
ความดัน 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 7 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื ้อหาในเรื ่องวาล์วควบคุม
ความดัน  ก่อนเรียนในครั้ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
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………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ........................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
......................................................................................................................................................... ................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่7 วาล์วควบคุมความดัน 

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 

1. 

 

 เป็นสัญลักษณ์ตรงกับข้อใด 

 ก. วาล์วลดความดัน ข. วาล์วระบายความดัน 
 ค. วาล์วจัดลำดับ ง. วาล์วควบคุมความดัน 

2. 

 

 เป็นสัญลักษณ์ตรงกับข้อใด 

  
 ก. วาล์วลดความดัน ข. วาล์วระบายความดัน 
 ค. วาล์วจัดลำดับ ง. วาล์วควบคุมความดัน 

3. 
 
 เป็นสัญลักษณ์ตรงกับข้อใด 

 ก. วาล์วลดความดัน ข. วาล์วระบายความดัน 
 ค. วาล์วจัดลำดับ ง. วาล์วควบคุมความดัน 
4. ข้อใดคือวาล์วความดันชนิดไม่ระบายลม 

 ก.   ข.  

 ค.  ง.  
5. การควบคุมความดันไม่ให้เกินค่าท่ีตั้งไว้ควรใช้วาล์วชนิดใด 
 ก. วาล์วลดความดัน ข. วาล์วระบายความดัน 
 ค. วาล์วจัดลำดับ ง. วาล์วควบคุมความดัน 
6. วาล์วควบคุมการจ่ายลมเมื่อความดันมีค่าสูงถึงค่าที่กำหนดวาล์วจะเปิดให้ลมผ่านไปได้คือ 
 ก. วาล์วลดความดัน ข. วาล์วระบายความดัน 
 ค. วาล์วจัดลำดับ ง. วาล์วควบคุมความดัน 
7. วาล์วที่ใช้รักษาความดันด้านออกไปใช้งานให้มีค่าคงที่สม่ำเสมอคือ  
 ก. วาล์วลดความดัน ข. วาล์วระบายความดัน 
 ค. วาล์วจัดลำดับ ง. วาล์วควบคุมความดัน 

2 
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1 

3 

2 

1 3 1 

3 

3 
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8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของวาล์วลดความดัน 
 ก. รักษาความดันด้านออกไปใช้งานให้มีค่าคงท่ี 
 ข. ควบคุมความดันลมที่จ่ายสู่ท่อเมน 
 ค. ควบคุมความดันลมที่จ่ายเข้าวงจร 
 ง. ควบคุมความดันไม่ให้เกินค่าที่ตั้งไว้ 

9. 

 

ข้อใดอธิบายสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 

 ก. วาล์วลดความดัน  มาตรฐาน DIN 
 ข. วาล์วลดความดัน  มาตรฐาน JIS 
 ค. วาล์วระบายความดัน  มาตรฐาน DIN 
 ง. วาล์วระบายความดัน  มาตรฐาน JIS 
10. วาล์วลดความดันชนิดระบายความดัน กับชนิดไม่ระบายความดัน แตกต่างกันอย่างไร 
 ก. รูปร่าง 
 ข. ระดับความดัน 
 ค. กำลังการทำงาน 
 ง. ตำแหน่งระบายลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วาล์วหน่วงเวลา  จำนวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการวาล์วหน่วงเวลาแบบปกติปิด 
       2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการวาล์วหน่วงเวลาแบบปกติเปิด 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วหน่วงเวลาแบบปกติปิด  

       2.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วหน่วงเวลาแบบปกติเปิด         
         1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
           แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วหน่วงเวลา 
   3. เนื้อหา 
       1.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วหน่วงเวลาแบบปกติปิด  
           2.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วหน่วงเวลาแบบปกติเปิด         
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วหน่วงเวลา 
 

1.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วหน่วงเวลา 
แบบปกติปิด 
2.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วหน่วงเวลา
แบบปกติเปิด         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
10/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างวาล์ว
หน่วงเวลา   
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องวาล์ว
หน่วงเวลา   
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องวาล์วหน่วงเวลา   
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องวาล์วหน่วงเวลา   

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 8 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 8  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ วาล์วหน่วงเวลา  
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 8 
3.มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องวาล์วหน่วง
เวลา  ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............………………………………………………………………………………..…… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
................................................................................................................................. ........................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………..………………………
............... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่8 วาล์วหน่วงเวลา 

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 

1. 

 

  เป็นสัญลักษณ์ตรงตามข้อใด 

 ก. วาล์วหน่วงเวลาปกติเปิด ข. วาล์วหน่วงเวลาปกติปิด 
 ค. วาล์วนับจำนวน ง. วาล์วควบคุมความดัน 
 

2. 

 

 เป็นสัญลักษณ์ตรงตามข้อใด 

  
 ก. วาล์วหน่วงเวลาปกติเปิด ข. วาล์วหน่วงเวลาปกติปิด 
 ค. วาล์วนับจำนวน ง. วาล์วควบคุมความดัน 
3. หน้าที่ของวาล์วหน่วงเวลา คือข้อใด 
 ก. สั่งหยุดมอเตอร์ลม ข. วาล์วระบายความดัน 
 ค. จัดลำดับการทำงาน ง. หน่วงเวลาสั่งจ่ายลม 
4. สามารถนำวาล์วใดทำเป็นวาล์วหน่วงเวลาได้ 
 ก. วาล์วกันกลับ 2  ตัว 
 ข. วาล์วกันกลับกับวาล์วควบคุมอัตราการไหล 
 ค. วาล์วควบคุมอัตราการไหลกับวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 
 ง. วาล์วระบายลมกับวาล์วกันกลับ 

5. 

 

เมื่อมีแรงดันลมเข้าทางรู  12  การทำงานจะเป็นอย่างไร

 
 ก. ลมระบายจากรู  2 ไป  รู  3 ข. ลมจากรู 12 ไป  รู 2 
 ค. ลมจากรู 1  ไป  รู  2 ง. ลมจากรู 1 ไป  รู  3 
 

3 
1 

2 

3 
1 

2 
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1 

2 
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6. การบังคับวาล์วให้หน่วงเวลาทำอย่างไร 
 ก. ปรับสปริง ข. ปรับวาล์วควบคุมอัตราไหล 
 ค. ต่อรู 1 ไป  รู 3 ง. กดวาล์ว 3/2 
7. วาล์วหน่วงเวลาแบบปกติปิดเม่ือปรับวาล์วให้กว้างผลเป็นอย่างไร  
 ก. ลมเต็มถังเร็วขึ้น  เวลาน้อยลง ข. ลมเต็มถังช้า  ใช้เวลามาก 
 ค. ลมเต็มถังเร็วขึ้น  ใช้เวลามาก ง. ลมเต็มถังช้า  เวลาน้อยลง 
8. วาล์วหน่วงเวลาแบบปกติปิดเม่ือปรับวาล์วให้แคบผลเป็นอย่างไร 
 ก. ลมเต็มถังเร็วขึ้น  เวลาน้อยลง ข. ลมเต็มถังช้า  ใช้เวลามาก 
 ค. ลมเต็มถังเร็วขึ้น  ใช้เวลามาก ง. ลมเต็มถังช้า  เวลาน้อยลง 
9. วาล์วหน่วงเวลาแบบปกติเปิดเม่ือปรับวาล์วให้กว้างผลเป็นอย่างไร  
 ก. ลมเต็มถังเร็วขึ้น  เวลาน้อยลง ถึงเวลาเปิด 
 ข. ลมเต็มถังช้า  ใช้เวลามาก  ถึงเวลาเปิด 
 ค. ลมเต็มถังเร็วขึ้น  ใช้เวลามาก  ถึงเวลาปิด 
 ง. ลมเต็มถังช้า  เวลาน้อยลง  ถึงเวลาปิด 
10. วาล์วหน่วงเวลาแบบปกติเปิดเม่ือปรับวาล์วให้แคบผลเป็นอย่างไร 
 ก. ลมเต็มถังเร็วขึ้น  เวลาน้อยลง ถึงเวลาเปิด 
 ข. ลมเต็มถังช้า  ใช้เวลามาก  ถึงเวลาเปิด 
 ค. ลมเต็มถังเร็วขึ้น  ใช้เวลามาก  ถึงเวลาปิด 
 ง. ลมเต็มถังช้า  เวลาน้อยลง  ถึงเวลาปิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ตัวนับ  จำนวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. ความหมายของงานตัวนับชนิดนับอย่างเดียว 
                2. อธิบายถึงตัวนับชนิดตั้งจำนวนได้ 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของตัวนับชนิดนับอย่างเดียว 
                2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของตัวนับชนิดตั้งจำนวนได้  
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับตัวนับ 
   3. เนื้อหา 

1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของตัวนับชนิดนับอย่างเดียว 
          2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของตัวนับชนิดตั้งจำนวนได้  

 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับตัวนับ 1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของตัวนับชนิดนับอย่าง

เดียว 
2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของตัวนับชนิดตั้ง
จำนวนได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
8/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างตัวนับ 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องตัวนับ 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องตัวนับ 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องตัวนับ 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 9 สืบค้นด้วยระบบ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 9  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ ตัวนับ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 9 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื ้อหาในเร ื ่องตัวนับ ก่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

........................................................................................................... ........................................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............………………………………………………………………………………..…… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……...................................................... ................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
……………….......................................................................................................... ..................................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ................................................…
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...........................
............................................................................................................................. .....................................……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……………………………..……………………….........
...... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่9 ตัวนับ 

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 

1. สัญลักษณ์ 
 
คืออุปกรณ์ใด 

 ก. วาล์วหน่วงเวลาปกติเปิด ข. วาล์วหน่วงเวลาปกติปิด 
 ค. วาล์วนับจำนวน ง. วาล์วควบคุมความดัน 

 

ใช้ตอบข้อ 2 – 6 

2. วาล์วในรูปคือวาล์วอะไร 
 ก. วาล์วหน่วงเวลาปกติเปิด ข. วาล์วหน่วงเวลาปกติปิด 
 ค. วาล์วควบคุมความดัน ง. วาล์วนับจำนวนตั้งจำนวนได้ 
3. A คืออะไร 
 ก. นับขึ้น ข. นับลง 
 ค. จำนวนนับ ง. สวิชท์ควบคุม 
4. B  คืออะไร 
 ก. นับขึ้น ข. นับลง 
 ค. จำนวนนับ ง. สวิชท์ควบคุม 
5. C   คืออะไร    
 ก. นับขึ้น ข. นับลง 
 ค. จำนวนนับ ง. สวิชท์ควบคุม 
6. N   คืออะไร 
 ก. นับขึ้น ข. นับลง 
 ค. จำนวนนับ ง. สวิชท์ควบคุม 
7. หากต้องการให้เครื่องจักรนับชิ้นงานได้  ควรเลือกวาล์วแบบใด  
 ก. หวาล์วหน่วงเวลา ข. วาล์วระบายลม 
 ค. วาล์วนับจำนวน ง. วาล์วควบคุมความดัน 
 
8. หากต้องการให้เครื่องจักรนับชิ้นงานได้ แล้วหยุดทำงานควรเลือกวาล์วแบบใด  
 ก. วาล์วหน่วงเวลา ข. วาล์วระบายลม 
 ค. วาล์วนับจำนวนตั้งจำนวนได้ ง. วาล์วควบคุมความดัน 
 
 

b a 
Y Z 

 



 

 

9. บทบาทของวาล์วนับจำนวน คือข้อใด 
 ก. ตั้งเวลาการทำงาน ข. ควบคุมข้ันตอนการทำงานของวงจร 
 ค. ควบคุมความดัน ง. ควบคุมอัตราไหล 
10. หากต้องการนับจำนวนอย่างเดียวในแต่ละวันควรใช้วาล์วแบบใด 
 ก. วาล์วหน่วงเวลา 
 ข. วาล์วควบคุมความดัน 
 ค. วาล์วนับจำนวนตั้งจำนวนได้ ไม่มี reset 
 ง. วาล์วนับจำนวนตั้งจำนวนได้ มี reset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่10 การเขียนวงจรนิวแมติกส์  จำนวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการการกำหนดไดอะแกรมวงจรนิวแมติกส์ 

      2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการกำหนดโค้ดอุปกรณ์ 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. อ่านความหมายไดอะแกรมของวงจรนิวแมติกส์ 
       2. อ่านและกำหนดโค้ดอุปกรณ์แบบตัวอักษรและแบบตัวเลข 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 

   1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนวงจรนิวแมติกส์ 
                2. อ่านและเขียนวงจรระบบนิวแมติกส์ตามหลักการและกระบวนการ 

   3. เนื้อหา 
                1. บอกความหมายไดอะแกรมของวงจรนิวแมติกส์ 
       2. บอกอ่านและกำหนดโค้ดอุปกรณ์แบบตัวอักษรและแบบตัวเลข 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนวงจรนิวแมติกส์ 
2. อ่านและเขียนวงจรระบบนิวแมติกส์ตามหลักการ
และกระบวนการ 
 

1. บอกความหมายไดอะแกรมของวงจรนิวแมติกส์ 
2. บอกอ่านและกำหนดโค้ดอุปกรณ์แบบตัวอักษรและ
แบบตัวเลข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
10/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการเขียน
วงจรนิวแมติกส์ 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องการเขียน
วงจรนิวแมติกส์ 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการเขียนวงจรนิวแม
ติกส ์
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องการเขียนวงจรนิวแมติกส์ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 10 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 10  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การเขียนวงจรนิว
แมติกส์ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 
10 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องการเขียนวงจร
นิวแมติกส์ก่อนเรียนในครั้ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............………………………………………………………………………………..…… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
................................................................................................................................. ........................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………..………………………
............... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่10  การเขียนวงจรนิวแมติกส์ 

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
จากรูป จงตอบคำถามข้อ 1-3 

 
1. เมื่อต้องการควบคุมให้ก้านสูบเลื่อนออก สามารถควบคุมที่หมายเลขใด 
 ก. 6 ข. 7 
 ค. 6 และ 7  ง. 6 หรือ 7 

2. เมื่อต้องการให้ก้านสูบเลื่อนออกช้าๆ จะทำอย่างไร 
 ก. หมุนสกรูปรับของหมายเลข 2 เข้า  ข. คลายสกรูปรับของหมายเลข 2 ออก  
 ค. หมุนสกรูปรับของหมายเลข 3 เข้า  ง. คลายสกรูปรับของหมายเลข 3 ออก 

3. เมื่อต้องการควบคุมให้ก้านสูบเลื่อนเข้า สามารถควบคุมที่หมายเลขใด 
 ก. หมุนสกรูปรับของหมายเลข 2 เข้า  ข. คลายสกรูปรับของหมายเลข 2 ออก  
 ค. หมุนสกรูปรับของหมายเลข 3 เข้า  ง. คลายสกรูปรับของหมายเลข 3 ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จากรูป จงตอบคำถามข้อ 4-8 

 
4. โค้ด 1.1 ต้องแทนที่อักษรใด 
 ก. A ข. C 
 ค. E ง. H 
5. โค้ด 1.2 ต้องแทนที่อักษรใด 
 ก. A ข. C 
 ค. E ง. H 
6. โค้ด 1.3 ต้องแทนที่อักษรใด  J 
 ก. E ค. H 
 ค. I ง. L 
7. โค้ด 2.3 ต้องแทนที่อักษรใด 
 ก. I ข. J 
 ค. K ง. L 
8. โค้ด 0.2 ต้องแทนที่อักษรใด   
 ก. D ข. F 
 ค. M ง. N 
 
 



 

 

 
9. จากไดอะแกรมข้างบน ลำดับการเคลื่อนที่คือข้อใด 
 ก. 1+, 1-, 2+, 2- 
 ข. 1+, 2+, 1-, 2- 
 ค. 1+, 2+, 2-, 1- 
 ง. 2+, 2-, 1+, 1- 
 

 
10. จากไดอะแกรมข้างบน ลำดับการเคลื่อนที่คือข้อใด 
 ก. 1+, 2+, 1-, 2-, 3+, 3- 
 ข. 1+, 2+, 2-, 1-, 3+, 3- 
 ค. 2+, 2-, 1+, 1-, 3+, 3- 
 ง. 2+, 1+, 2-, 1-, 3+, 3- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 พ้ืนฐานระบบไฮดรอลิกส์  จำนวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

       ระบบไฮดรอลิกส์เป็นระบบที่นำของเหลว เช่นน้ำมัน มาเป็นวัสดุในการส่งถ่ายกำลังจากต้นทางไปยัง
ปลายทางเพื่อเปลี่ยนพลังงานของของเหลวให้เป็นพลังงานกล  ซึ่งระบบไฮดรอลิกส์ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานกับ
เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง  เครื่องดัด  รถขุดตัก  เครื่องรีดโลหะ  รถยกสินค้าขนาดใหญ่เป็นต้น 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

         1  ความหมายของระบบไฮดรอลิกส์  
           2  คุณสมบัติของของเหลว 
           3  เครื่องจักรระบบไฮดรอลิกส์ 
           4  โครงสร้างระบบไฮดรอลิกส์ 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

   แสดงความรู้พื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์ 
 3. เนื้อหา 
          1.  บอกความหมายของระบบไฮดรอลิกส์  
             2.  บอกคุณสมบัติของของเหลวในระบบไฮดรอลิกส์ 
             3.  ยกตัวอย่างเครื่องจักรระบบไฮดรอลิกส์   
             4.  บอกส่วนประกอบพ้ืนฐานในระบบไฮดรอลิกส์ 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้พื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์ 
 

1. บอกความหมายของระบบไฮดร 
2. บอกคุณสมบัติของของเหลวในระบบไฮดรอลิกส์ 
3. ยกตัวอย่างเครื่องจักรระบบไฮดรอลิกส์ 
4.  บอกส่วนประกอบพ้ืนฐานในระบบไฮดรอลิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
11/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างพ้ืนฐาน
ระบบไฮดรอลิกส์   
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องพื้นฐาน
ระบบไฮดรอลิกส์   
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องพื้นฐานระบบไฮดรอ
ลิกส์   
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องพ้ืนฐานระบบไฮดรอลิกส์   

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 10 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 11  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ พ้ืนฐานระบบไฮ
ดรอลิกส์   
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 
11 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เน ื ้ อห า ใน เ ร ื ่ อ ง พ ื ้ น ฐ าน
ระบบไฮดรอลิกส์  ก่อนเรียน
ในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............………………………………………………………………………………..…… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
................................................................................................................................. ........................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………..………………………
............... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่11  พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส์ 

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1. คำว่า  Hydraulic  มาจากคำในภาษากรีกข้อใด 
 ก. Hydra  +  aulic ข. Hydra  +  ulic 
 ค. Hydro  +  alis ง. Hyder  +  aulic 
2. ระบบไฮดรอลิกส์หมายถึงอะไร 
 ก. ระบบส่งถ่ายกำลังโดยใช้ของไหล ข. ระบบส่งถ่ายกำลังโดยใช้ของเหลว 
 ค. ระบบส่งถ่ายกำลังโดยใช้น้ำมัน ง. ระบบส่งถ่ายกำลังโดยใช้น้ำ 
3. Hydraulic  เป็นภาษาของประเทศใด 
 ก. อังกฤษ ข. เยอรมัน 
 ค. กรีก ง. กรีซ 
4. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของของเหลว 
 ก. ของเหลวมีรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ 
 ข. ของเหลวไม่ยุบตัวเมื่อถูกอัดในภาชนะคงตัว 
 ค. ของเหลวเปลี่ยนรูปร่างได้เม่ือภาชนะคงตัวถูกบีบอัด 
 ง. ของเหลวเมื่อมีแรงดันจะส่งแรงดันออกไปทุกทิศทาง 
5. ในภาชนะปิดหากมีแรงมากระทำกับของเหลวเป็น 20, 200, 2,000 และ 20,000 ตัน ความดันในข้อใดไม่

สัมพันธ์กับลำดับของแรงกระทำ 
 ก. 2,  20,  200  และ  2,000  bar 
 ข. 1,  10,  100  และ  1,000  bar 
 ค. 2,000,  200,  20  และ  2  bar 
 ง. 6,  60,  600  และ  6,000  kg/cm2 
6. ความดันของของเหลวในภาชนะปิดจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 ก. เปลี่ยนแปลงผกผันกับปริมาตรของของเหลว 
 ข. เปลี่ยนแปลงผกผันกับแรงที่มากระทำ 
 ค. เปลี่ยนแปลงโดยตรงกับปริมาตรของของเหลว 
 ง. เปลี่ยนแปลงโดยตรงกับแรงที่มากระทำ 

7. โดยทั่วไประบบไฮดรอลิกส์จะนิยมใช้กับงานประเภทใด 
 ก. งานที่ต้องการกำลังงานมาก ๆ 
 ข. งานที่ต้องการการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว 
 ค. งานที่ต้องการประหยัดพลังงาน 
 ง. งานที่มีระบบส่งถ่ายกำลังสั้น ๆ 
8. ทำไมในระบบไฮดรอลิกส์จึงนิยมใช้น้ำมันเป็นวัสดุส่งถ่ายกำลัง 
 ก. เพราะมีคุณสมบัติในการหล่อลื่น 
 ข. เพราะมีคุณสมบัติในการซีลหรือป้องกันการรั่วซึม 
 ค. เพราะมีคุณสมบัติในการระบายความร้อน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 



 

 

9. หากเปรียบเทียบร่างกายของมนุษย์กับระบบไฮดรอลิกส์ หัวใจของระบบไฮดรอลิกส์คือส่วนใด 
 ก. ปั๊มไฮดรอลิกส์ 
 ข. ลูกสูบไฮดรอลิกส์ 
 ค. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
 ง. น้ำมันไฮดรอลิกส์ 
10. มือของมนุษย์เทียบได้กับส่วนใดของระบบไฮดรอลิกส์ 
 ก. วาล์วควบคุมทิศทาง 
 ข. วาล์วควบคุมการไหล 
 ค. อุปกรณ์ทำงาน 
 ง. อุปกรณ์ควบคุมความดัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12  อุปกรณ์ต้นกำลังระบบไฮดรอลิกส์  จำนวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

      อุปกรณ์ต้นกำลังระบบไฮดรอลิกส์  ประกอบด้วยถังพักน้ำมันไฮดรอลิกส์มีหน้าที่เก็บน้ำมัน ระบบ
ความร้อน ขจัดฟองอากาศและสิ่งสกปรกในน้ำมัน ปั้มไฮดรอลิกส์มีหน้าที่ จ่ายอัตราไหลเมื่อทำงานร่วมกับวาล์ว
ควบคุมความดัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือปั้มแบบเฟือง ปั้มแบบใบพัดและปั้มแบบลูกสูบ และถังสะสมความดัน
ทำหน้าที่เป็นปั้มสำรองในระบบไฮดรอลิกส์ 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. บอกหน้าที่และส่วนประกอบของถังพักน้ำมันไฮดรอลิกส์ 
       2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของปั๊มแบบเฟืองแบบใบพัดและแบบลูกสูบ 
       3. บอกหน้าที่ประโยชน์และชนิดของถังสะสมความดัน 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

   1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต้นกำลังในระบบไฮดรอลิกส์ 
3. เนื้อหา 
                1. บอกหน้าที่และส่วนประกอบของถังพักน้ำมันไฮดรอลิกส์ 
       2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของปั๊มแบบเฟืองแบบใบพัดและแบบลูกสูบ 
       3. บอกหน้าที่ประโยชน์และชนิดของถังสะสมความดัน 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต้นกำลังในระบบไฮ
ดรอลิกส์ 
 

1. บอกหน้าที่และส่วนประกอบของถังพักน้ำมันไฮดรอ
ลิกส์ 
2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของปั๊มแบบเฟืองแบบ
ใบพัดและแบบลูกสูบ 
3. บอกหน้าที่ประโยชน์และชนิดของถังสะสมความดัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
12/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์
ต้นกำลังระบบไฮดรอลิกส์  
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องอุปกรณ์
ต้นกำลังระบบไฮดรอลิกส์  2. 
นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเร ื ่ องอ ุปกรณ ์ต ้นกำลัง
ระบบไฮดรอลิกส์   
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องอุปกรณ์ต้นกำลังระบบไฮ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดรอล ิกส์   ๒. ให ้น ักเร ียน
ค ้ น คว ้ า ใ น ร ะบบ  google 
class room หน ่ ว ยท ี ่  12 
ส ืบค้นด ้วยระบบ Internet  
คร ูคอยด ูแล และ แนะนำ
อย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 12  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ อุปกรณ์ต้นกำลัง
ระบบไฮดรอลิกส์   
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 
12 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เน ื ้อหาในเร ื ่องอุปกรณ์ต้น
กำลังระบบไฮดรอลิกส์  ก่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............………………………………………………………………………………..…… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……...................................................... ................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
……………….......................................................................................................... ..................................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ................................................…
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...........................
............................................................................................................................. .....................................……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……………………………..……………………….........
...... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่12  อุปกรณ์ต้นกำลังระบบไฮดรอลิกส์   

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของถังพักไฮดรอลิกส์ 
 ก. แผ่นกกั้นห้องน้ำมัน ข. ท่อดูดน้ำมัน 
 ค. ช่องแสดงระดับน้ำมัน ง. ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น 
2. หน้าที่ของปั๊มในระบบไฮดรอลิกส์  คือข้อใด 
 ก. จ่ายอัตราการไหล ข. สร้างความดันให้แก่ระบบ 
 ค. สร้างแรงต้านทานการไหล ง. ถูกทุกข้อ 
3. ปั๊มแบบใดที่เหมาะกับการส่งถ่ายน้ำมันเท่านั้น 
 ก. เฟืองภายใน ข. สกรู 
 ค. เวน ง. ลูกสูบ 
4. ข้อเสียของปั๊มแบบเฟืองคือข้อใด 
 ก. เสียงดัง ข. ราคาไม่แพง 
 ค. ไม่ทนทาน ง. สร้างแรงดันได้น้อย 
5. ปั๊มไฮดรอลิกส์ที่มีเสียงเงียบปั๊มแบบใด 
 ก. เฟืองภายนอก ข. เฟืองภายใน 
 ค. สกรู ง. เวน 
6. ประโยชน์ของถังสะสมความดันคือข้อใด 
 ก. เป็นแหล่งพลังงานหลัก ข. เพ่ิมแรงดันชิ้นงาน 
 ค. ชดเชยการรั่วซึม ง. เก็บลม 
7. ถังสะสมความดันชนิดใดมีการใช้งานมากที่สุด 
 ก. ชนิดลูกสูบ ข. ชนิดแบลดเดอร์ 
 ค. ชนิดไดอะแฟรม ง. ชนิดเวน 
8. ปั๊มแบบลูกสูบที่มีลักษณะโครงสร้างมีลูกสูบหลาย ๆ ตัวคือข้อใด (ถูกทุกข้อ) 
 ก. Wobble Plate Pump 
 ข. Swash Plate Pump 
 ค. Bent axis Pump 
 ง. Radial Piston Pump 
9. ปั๊มแบบลูกสูบที่มีลักษณะโครงสร้างมีลูกสูบอยู่กับท่ีคือข้อใด 
 ก. Wobble Plate Pump 
 ข. Swash Plate Pump 
 ค. Bent axis Pump 
 ง. Radial Piston Pump 
10. ปั๊มแบบลูกสูบที่สามารถปรับอัตราไหลได้คือข้อใด 
 ก. Wobble Plate Pump ข. Swash Plate Pump 
 ค. Bent axis Pump ง. Radial Piston Pump 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์  จำนวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ตัวอย่างเช่น  กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ให้เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่เปลี่ยน
พลังงานไฮดรอลิกส์ให้เป็นพลังงานกล  โดยทั่วไปมีอยู่ 2 ชนิด  คือกระบอกสูบทางเดียวและกระบอกสูบสองทาง 
ส่วนมอเตอร์ไฮดรอลิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฮดรอลิกส์ให้เป็นพลังงานกลโดยมีลักษณะทำงานแบบหมุน 

        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. บอกลักษณะและการทำงานของกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ 
       2. บอกลักษณะและการทำงานของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2.  สมรรถนะประจำหน่วย 

   แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ 
3. เนื้อหา 

          1. บอกลักษณะและการทำงานของกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ 
 2. บอกลักษณะและการทำงานของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานใน

ระบบไฮดรอลิกส์ 
 

1. บอกลักษณะและการทำงานของกระบอกสูบไฮดรอ
ลิกส์ 
2. บอกลักษณะและการทำงานของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
13/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์
ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องอุปกรณ์
ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเร ื ่องอ ุปกรณ์ทำงานใน
ระบบไฮดรอลิกส์ 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เ ร ื ่ อ ง อ ุ ป กรณ ์ท ำ ง า น ใน
ระบบไฮดรอลิกส์ 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 10 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 10  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ อุปกรณ์ทำงานใน
ระบบไฮดรอลิกส์ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 
10 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องอุปกรณ์ทำงาน
ในระบบไฮดรอล ิกส์  ก ่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............………………………………………………………………………………..…… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
................................................................................................................................. ........................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………..………………………
............... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่13  อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ 

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำหน้าที่อะไร 
 ก. เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลในทิศหมุน 
 ข. เปลี่ยนพลังงานไฮดรอลิกส์เป็นพลังงานกลในทิศหมุน 
 ค. เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 
 ง. เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฮดรอลิกส์ภายในท่อ 
2. ตัวทำงานที่มีรูรับน้ำมันเข้าและออกอยู่ด้านหัวลูกสูบและก้านสูบ เป็นกระบอกสูบแบบใด 
 ก. แบบสองทิศทาง ข. แบบสองกระบอก 
 ค. แบบสองก้าน ง. แบบสองลูก 
3. กระบอกสูบที่เหมาะกับงานช่วงชักสั้นๆ ควรใช้กระบอกสูบแบบใด 
 ก. ทางเดียวถอยหลังกลับด้วยแรงภายนอก 
 ข. ทางเดียวแบบแรม 
 ค. ทางเดียวแบบกล้องส่องทางไกล 
 ง. ทางเดียวแบบกลับด้วยสปริง 
4. กระบอกสูบที่ก้านสูบเป็นลูกสูบด้วย คือข้อใด 
 ก. ทางเดียวถอยหลังกลับด้วยแรงภายนอก 
 ข. ทางเดียวแบบแรม 
 ค. ทางเดียวแบบกล้องส่องทางไกล 
 ง. ทางเดียวแบบกลับด้วยสปริง 
5. น้ำมันด้านที่ไหลออกจากกระบอกสูบถูกส่งไปที่ใด 
 ก. วาล์วควบคุมความดัน ข. วาล์วควบคุมอัตราการไหล 
 ค. ถังน้ำมัน ง. ปั๊ม 
6. กระบอกสูบทางเดียวแบบกล้องส่องทางไกล คือข้อใด 

 ก.  ข. 
 

 

 ค.  ง. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. กระบอกสูบทางเดียวแบบมีกันกระแทกหลัง คือข้อใด  (ไม่มีข้อใดถูก)
 

 ก.  ข. 

 

 

 ค.  ง.  
 

 
8. กระบอกสูบทางเดียวถอยหลังกลับด้วยสปริง แบบมีกันกระแทกหลัง คือข้อใด  (ไม่มีข้อใดถูก) 

 ก.  ข.  
 

 ค.  ง.  
9. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ที่เพลาและลูกปืนมีอายุการใช้งานนาน  คือข้อใด   
 ก. มอเตอร์แบบเฟืองภายนอก ข. มอเตอร์แบบเฟืองภายใน 
 ค. มอเตอร์แบบใบพัด ง. มอเตอร์ลูกสูบ 
 
10. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน  คือข้อใด 
 ก. มอเตอร์แบบเฟืองภายนอก ข. มอเตอร์แบบเฟืองภายใน 
 ค. มอเตอร์แบบใบพัด ง. มอเตอร์ลูกสูบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14  วาล์วไฮดรอลิกส์  จำนวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                วาล์วไฮดรอลิกส์ประกอบด้วยวาล์วควบคุมทิศทางทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมันเพ่ือ
ควบคุมการทำงานของลูกสูบหรือมอเตอร์  วาล์วกันกลับมีหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำมันในทิศทางที่
กำหนดแบ่งได้ 3 ประเภทคือวาล์วกันกลับแบบทั่วไปแบบสองทางและแบบไพล็อต  วาล์วควบคุมอัตราการไหลจะ
ควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันให้ไหลเข้ากระบอกสูบ 2 ตัวพร้อม ๆ กันวาล์วควบคุมความดันจะใช้ความดันของ
น้ำมันมาควบคุม 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 
       2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วกันกลับ 
         3. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วควบคุมอัตราไหล 
                 4. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วแบ่งน้ำมัน 
        5. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วควบคุมความดัน 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

   แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วไฮดรอลิกส์ 
3. เนื้อหา 
                1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 
       2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วกันกลับ 
         3. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วควบคุมอัตราไหล 
                 4. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วแบ่งน้ำมัน 
        5. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วควบคุมความดัน 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วไฮดรอลิกส์ 1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 

2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วกันกลับ 
3. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วควบคุมอัตราไหล 
4. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วแบ่งน้ำมัน 
5. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของวาล์วควบคุมความดัน 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
14/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างวาล์วไฮ
ดรอลิกส์ 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องวาล์วไฮ
ดรอลิกส์ 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องวาล์วไฮดรอลิกส์ 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องวาล์วไฮดรอลิกส์ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 14 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 14  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ วาล์วไฮดรอลิกส์ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 
14 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื ้อหาในเรื ่องวาล์วไฮดรอ
ลิกส์  ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

................................................................................................. ..................................................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............………………………………………………………………………………..…… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……...................................................... ................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
……………….......................................................................................................... ..................................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ................................................…
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...........................
............................................................................................................................. .....................................……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……………………………..……………………….........
...... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่14  วาล์วไฮดรอลิกส์ 

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1. วาล์วกันกลับเป็นวาล์วชนิดใด 
 ก. วาล์วควบคุมทิศทาง ข. วาล์วควบคุมความดัน 
 ค. วาล์วควบคุมอัตราการไหล ง. วาล์วแบบผสม  
2. วาล์วกันกลับที่ยอมให้น้ำมันไหลกลับทางได้ ชื่อวาล์วอะไร 
 ก. วาล์วกันกลับทางเดียว ข. วาล์วกันกลับสองทาง 
 ค. นิปเปิลเช็ควาล์ว  ง. ไพล็อตเช็ควาล์ว  
3. รูที่ต่อลมเข้าวาล์ว ของวาล์วควบคุมทิศทางคือรูใด 
 ก.  P ข.  T 
 ค.  A  ง.  X  
4. รูที่ต่อน้ำมันลงถังคือรูใด 
 ก.  T ข.  A  
 ค.  X  ง.  Z  
5. หลักการควบคุมความดัน ใช้อุปกรณ์ใดในการควบคุมความดัน 
 ก. สปริง ข. กลไกภายนอก 
 ค. ความดันลม ง. สกรูปรับ 
6. วาล์วที่ทำหน้าที่ควบคุมความดันในระบบไม่ให้สูงเกินกว่าค่าที่กำหนด คือวาล์วใด 
 ก. วาล์วปลดความดัน ข. วาล์วลดโหลด 
 ค. วาล์วจัดลำดับความดัน ง. วาล์วลดความดัน 
7. วาล์วที่ยอมให้น้ำมันไหลผ่านตัวมันไปใช้งานได้ เมื่อความดันด้านทางเข้าสูงถึงค่ากำหนด คือวาล์วใด 
 ก. วาล์วปลดความดัน ข. วาล์วจัดลำดับความดัน 
 ค. วาล์วลดโหลด ง. วาล์วประจุถังสะสมพลังงาน 
8. วาล์วที่ไม่ยอมให้น้ำมันไหลผ่านตัวมันไปใช้งานได้ เมื่อความดันด้านทางออกสูงถึงค่ากำหนด คือวาล์วใด 
 ก. วาล์วปลดความดัน ข. วาล์วระบายความดัน 
 ค. วาล์วจัดลำดับความดัน ง. วาล์วลดความดัน 
9. วาล์วควบคุมอัตราการไหลถูกใช้ในระบบไฮดรอลิกเพ่ือจุดประสงค์ใด 
 ก. ควบคุมความเร็ว ข. ควบคุมความดัน 
 ค. ควบคุมแรงลูกสูบ ง. ควบคุมความสิ้นเปลืองน้ำมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.  จากรูป

  

สัญลักษณ์ของวาล์วคือข้อใด 

  
 

 ก.  ข. 
 

 

 ค.  ง. 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
  


