
แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฏี 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  9 

ช่ือวชิา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 
(Basic Pneumatics and Hydraulics) 

สอนสัปดาห์ท่ี  9 

ช่ือหน่วย งานควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์
ความดนัสองทาง 

คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  งานควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง จ านวนคาบ 4 

หวัขอ้เร่ือง 
        ดา้นความรู้        

1. วาลว์ความดนัสองทาง 
2. การใชว้าลว์ความดนัสองทางในวงจรนิวแมติกส์ 

        ดา้นทกัษะ 
3. ประกอบวงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวดว้ยวาลว์ความดนัสองทางได้ 
4. ต่อวงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทางได ้        

        ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
              5.   ความรับผดิชอบ   
              6.   ความสนใจใฝ่รู้ 

 
สาระส าคญั 

วาล์วกนัวาล์วความดนัสองทาง (Two Pressure Valve) เป็นวาล์วท่ีใชค้วบคุมการท างานของกระบอก
สูบ โดยประโยชน์ของวาล์วชนิดน้ีคือ เม่ือตอ้งการให้มีการกดสตาร์ทสองมือ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการ
ท างาน   เช่น  การท างานกบัเคร่ืองตดักระดาษ 
 
 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 
-  ประกอบวงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวดว้ยวาล์วความดนัสองทางได ้
-  ต่อวงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทางได ้      
 
   



จุดประสงคก์ารสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงคท์ัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      
            1.  เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบับอกหนา้ท่ีและส่วนประกอบของวาล์วความดนัสองทาง อธิบายหลกัการท างาน
ของวาลว์ความดนัสองทาง อ่านสัญลกัษณ์ของวาลว์ความดนัสองทาง ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบดว้ยวาลว์
ความดนัสองทาง ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง (ด้านความรู้)   
             2.  เพื่อให้มีทกัษะในการประกอบวงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวดว้ยวาล์วความดนัสองทางและ
ต่อวงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง  (ด้านทักษะ) 
            3. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่ง
ถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  บอกหนา้ท่ีและส่วนประกอบของวาล์วความดนัสองทางได(้ด้านความรู้)   
2. อธิบายหลกัการท างานของวาลว์ความดนัสองทางได(้ด้านความรู้)   
3. อ่านสัญลกัษณ์ของวาลว์ความดนัสองทางได(้ด้านความรู้)   
4. ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบดว้ยวาล์วความดนัสองทางได(้ด้านความรู้)   
5. ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบดว้ยวาลว์ความดนัสองทางได(้ด้านความรู้)   
6.  ประกอบวงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวดว้ยวาลว์ความดนัสองทางได้(ด้านทักษะ) 
7.   ต่อวงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทางได ้(ด้านทักษะ) 
8.  เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 
9.  ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)  
 

เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ดา้นความรู้(ทฤษฎี) 

1.   วาล์วความดันสองทาง (Two  Pressure  Valve) (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-3) 
วาลว์ชนิดน้ีมีท่อลมเขา้สองทางและท่อลมออกทางเดียว  โดยท่ีวาลว์ชนิดน้ีจะยอมใหล้มผา่นไปได้

จะตอ้งมีลมเขา้ทั้งสองทาง 
การท างาน    เม่ือป้อนลมเขา้ท่ี  X  หรือ  Y   ลมจะไม่สามารถผา่นไปท่ี  A  ได ้      ลมจะผา่นไป  A  ได ้ก็ต่อเม่ือ
ตอ้งป้อนลมเขา้  2  ทาง ทั้งดา้น  X  และ  Y 

 
 



2. การใช้วาล์วความดันสองทางในวงจรนิวแมติกส์(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 4-5) 
เม่ือตอ้งการใหก้า้นสูบเล่ือนออกจะตอ้งป้อนลมเขา้ทั้ง    2   ทางจึงจะท าใหมี้ลมผา่นไปดนัใหก้า้น

สูบท างานได ้
การท างาน     เม่ือตอ้งการใหก้า้นสูบเคล่ือนท่ีออกจะตอ้งกดวาลว์  1.2 และวาล์ว  1.4 ทั้งสองตวัพร้อมกนั ลมจึง
จะสามารถออกไปท่ีรู   A    ของวาล์วความดนัสองทางและไปดนัให้กา้นสูบเคล่ือนท่ีออกได ้ถา้กดวาล์วเพียง
ตวัใดตวัหน่ึงลมจะไม่สามารถไหลผา่นวาลว์ความดนัสองทางได ้ท าใหลู้กสูบไม่ท างาน    

• ดา้นทกัษะ(ปฏิบติั)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 6-7) 
              1.  ใบประลองท่ี 7.1 และ 7.2  
              2.  แบบประเมินการเรียนรู้  บทท่ี  9 

• ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   
    (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี  8-9) 
 

               1.   การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์ผูเ้รียนจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรง 
ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง                        

2. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผูเ้รียนจะตอ้งมีการใช ้ 
เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ  น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ช้
อยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

(จะสอนเน้ือหาอะไรท่ีเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์ และ 
การปฏิบติังานอยา่งมี เหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนกัเรียน 
1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ( 15 นาท ี) 

 1. ผูส้อนเตรียมตวัสอนหน่วยท่ี 9 เร่ือง  งาน
ควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาล์วความดนัสอง
ทาง 

2.  ผูส้อนแจง้สาเหตุของการเรียน  เร่ือง  งาน
ควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาล์วความดนัสอง
ทาง 

3.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน
เร่ือง งานควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาล์วความ
ดนัสองทาง  แล้วให้นักศึกษาสลบักนัตรวจค าตอบ 
และใหค้ะแนน 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ ( 60 นาท ี) 
1.  ผูส้อนใหผู้เ้รียนเปิดหนงัสือ งานนิวแมติกส์

และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ เร่ือง  งานควบคุมกระบอก
สูบสองทางดว้ยวาล์วความดนัสองทางพร้อมอธิบาย
เน้ือหาทีละหนา้ 

2.  ผูส้อนอธิบายความรู้เพิ่มเติม และให้ผูเ้รียน
ช่วยกนัวิเคราะห์เร่ือง วงจรการควบคุมกระบอกสูบ
ทางเดียวด้วยวาล์วความดนัสองทาง และ วงจรการ
ควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาล์วความดนัสอง
ทาง  และท าการวเิคราะห์ใบทดลอง 

3.  ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัย
ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอน  และตอบขอ้
ซกัถาม 

 
 
 
 
 
 

1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ( 15 นาท ี) 
1. ผูเ้รียนเตรียมตวัเรียนหน่วยท่ี  9  เร่ืองงาน

ควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง 
2. ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเหตุผลของการ

เรียน  เร่ือง  งานควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาล์ว
ความดนัสองทาง 

3.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เร่ืองงาน
ควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง
แลว้สลบักนัตรวจค าตอบดว้ยความซ่ือสัตย ์
 
 
 
 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ ( 60 นาท ี) 
1.  ผูเ้รียนเปิดงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

เบ้ืองต้น เร่ืองงานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วย
วาลว์ความดนัสองทางพร้อมกบัจดบนัทึกเน้ือท่ีไดเ้รียน 

2.  ผูเ้รียนฟังผูส้อนเร่ืองวงจรการควบคุมกระบอก
สูบทางเดียวดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง และ วงจรการ
ควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง   

3.  ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยท่ีเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 

 



กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนกัเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 105 นาท ี) 

1. ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าใบงานหน่วยท่ี 9 เร่ือง งาน
ควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง 

2.  ผู ้สอนแบ่งกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มละ  5  คน  ท า
รายงานควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาล์วความดนั
สองทางน่าจะมีความหมายวา่อยา่งไร 

3.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนช่วยกนัระดมความคิดเห็นว่า
จากส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ไป 

 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 60 นาท ี) 
1. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน

ใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบประเมินการเรียนรู้

หน่วยท่ี  9   
3. ผูส้อนเปิดวีซีดีประกอบการสอนเร่ืองชุด

ปรับปรุงคุณภาพลมอดัใหน้กัเรียนดู 
4.  แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยท่ี 9 เร่ือง  

งานควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสอง
ทาง   

5. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับ
บนัทึกคะแนน 
 
 

(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-9) 
 

(รวม 240 นาที หรือ 4 คาบเรียน) 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 105 นาท ี) 
1. ผูเ้รียนท าใบงานหน่วยท่ี 9 เร่ือง งาน

ควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาล์วความดนัสอง
ทาง 

2.  ผูเ้รียนเขา้กลุ่ม  และท ารายงานงานควบคุม
กระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วความดันสองทาง
น่าจะมีความหมายวา่อยา่งไร 

3.  ผูเ้รียนวยช่วยกนัระดมความคิดเห็นจากส่ิง
ท่ีเรียนไป 
 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 60 นาท ี) 

1. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีได้
เรียนใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 

2.  ผูเ้รียนท าแบบประเมินการเรียนรู้หน่วยท่ี  9  
3.  ผูเ้รียนดูวีซีดีเร่ืองงานควบคุมกระบอกสูบ

สองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง   
4.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยท่ี  9  

ดว้ยความซ่ือสัตย ์
5.  ผูเ้รียนน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นอย่างไรมี
ผลต่างกนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 
 
 

 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-9) 

 
 
 
 



งานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
a.  ก่อนเรียน 

             1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนและบทเรียนก าหนด   
             2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองงานควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทางแลว้
สลบักนัตรวจค าตอบ 
             3. ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 9  และการใหค้วามร่วมมือในการท า  
                 กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 9 
    

 
b.  ขณะเรียน 

1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 9 เร่ืองงานควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง   
2.   ร่วมกนัสรุป “วงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง และ วงจรการ

ควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง”   
3. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
4. ฝึกวงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง และ วงจรการควบคุม

กระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง 
 

 
 

 หลงัเรียน 
ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี  9  ประกอบดว้ย 

1. ใบประลองท่ี 7.1 และ 7.2  
2.  แบบฝึกหดัท่ี 9  จ  านวน  1  ขอ้ 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผูเ้รียน 
             ช้ินงาน ประกอบวงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง และ  
  วงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง 
 



ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพิมพ ์
 1.  หนงัสือเรียนวชิา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ (Job’s pneumatic and hydraulic, Inc. 
preliminary) (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-9) 
             2.    แบบทดสอบก่อนเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นเตรียม ขอ้ 2 
            3. ใบความรู้ท่ี 9  เร่ือง งานควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง(ใชป้ระกอบการเรียน
การสอนขั้นสอน เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-7) 
            4. ใบงานท่ี 9 เร่ือง งานควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง(ใชป้ระกอบการเรียนการ
สอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-7) 
             5.   แบบทดสอบหลงัเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นเตรียม ขอ้ 2 
             6.   แบบแบบประเมินการเรียนรู้  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
           7.  แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน  และแบบประเมินการเรียนรู้ ใชป้ระกอบในขั้นเตรียมและ
ขั้นสรุป 
             8.   แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
             9.   แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถา้มี) 

1.  แผน่ใสงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 
2.  เคร่ืองเล่นวซีีดี 
3.  วซีีดีประกอบการสอน 
 

ส่ือของจริง 
1.  Service Unit . 
2. 3/2   Way  Valve  N.C.  Set  by  Pushbutton   and  Reset  by   Spring  2  ตวั 
3. 3/2   Way  Valve  N.C.  Set  by  Pushbutton   and  Reset  by   Spring  3  ตวั 
4. 5/2   Way  Valve   Set   and  Reset  by  Pressure 
5. กระบอกสูบท างานสองทาง  (Double  Acting  Cylinder)) 
6. วาลว์ความดนัสองทาง (Two  Pressure  Valve) 
7. กระบอกสูบท างานทางเดียว  (Single  Acting  Cylinder) (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์

เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-7) 
 



 

แหล่งการเรียนรู้ 
    
          ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุดวทิยาลยัฯ 

2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลทาง  Internet 
 

    นอกสถานศึกษา 

                           ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ในทอ้งถ่ิน 
 

 
 
การบูรณาการ/ความสมัพนัธ์กบัวิชาอ่ืน 
 

1. พรจิต   ปทุมสุวรรณ.  แมคคาทรอนิคส์. กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพเ์รือนแกว้การพิมพ ์  , 2540. 
2. พิชาญ   ศิริบุตร.ชุดส่ือการเรียนการสอนนิวแมติกส์. กรุงเทพมหานคร  : สถาบนัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลา้  พระนครเหนือ   ,  2531. 
3.   มงคล   อาทิภาณุ.    นิวแมติกส์  1.    กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช   , 2533. 
4.   มนตรี  โชติวรวทิย ์และคณะ. หลกัการท างานและเทคนิคการประยกุตใ์ชง้านไฮดรอลิกส์.  
 กรุงเทพ  :  บริษทัซีเอด็ยเูคชัน่  , 2536 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการเรียนรู้ 
 หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

       ก่อนเรียน. 
                     ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
            ขณะเรียน 

1. ตรวจผลงานตามใบประลองท่ี 7.1 และ 7.2  
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผูเ้รียน  
          
                   ตรวจผลงาน ช้ินงาน ประกอบวงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง  
   และประกอบวงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  บอกหนา้ท่ีและส่วนประกอบของวาล์วความดนัสองทางได ้

1. วธีิการประเมิน                      :     ทดสอบ                   

2. เคร่ืองมือ                               :      แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน            :    บอกหนา้ท่ีและส่วนประกอบของวาลว์ความดนัสองทางไดจ้ะได ้  คะแนน    

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  อธิบายหลกัการท างานของวาลว์ความดนัสองทางได ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน         :  อธิบายหลกัการท างานของวาลว์ความดนัสองทางได ้จะได ้ 2 คะแนน    

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3   อ่านสัญลกัษณ์ของวาล์วความดนัสองทางได ้

1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                            :    แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน         :    อ่านสัญลกัษณ์ของวาลว์ความดนัสองทางได ้ จะได ้ 2 คะแนน    

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4   ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบดว้ยวาลว์ความดนัสองทางได ้

1. วธีิการประเมิน                      :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                         :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน            :    ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบดว้ยวาลว์ความดนัสองทางได ้

               จะได ้ 5  คะแนน    
 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบดว้ยวาล์วความดนัสองทางได้ 

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน          :    ทดสอบการท างานวงจรควบคุมกระบอกสูบดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง

            ได ้ จะได ้   คะแนน    



 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6 ประกอบวงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวดว้ยวาล์วความดนัสองทางได ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ    
2.  เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ           
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน          :    ประกอบวงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวดว้ยวาล์วความดนั 

             สองทางไดจ้ะได ้  คะแนน    
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 7  ต่อวงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาล์วความดนัสองทางได ้   

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ    
2.  เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ           
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน          :   ต่อวงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทางได ้  

         จะได ้  คะแนน    
 
 

   จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 8  เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. วธีิการประเมิน                  :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                         :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน          :    เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่ง  
                                                          ถูกตอ้ง  จะได ้ 6  คะแนน    

 
 
 

   จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 9  ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุ    
                                                             และผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. วธีิการประเมิน                 :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน         :    ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุ 
                                                          และผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จะได ้ 6  คะแนน    

 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
ใบประลองที ่7 

งานควบคุมกระบอกสูบดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง 
(Two Pressure Valve)  

ใบประลองที ่ 7.1     วงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดยีวด้วยวาล์วความดันสองทาง 

 ค าส่ัง       1.   เตรียมอุปกรณ์ 
 2.   ต่อวงจรตามวงจรท่ีก าหนดให้ 
 3.   ทดสอบการท างานของวงจร 

4. สรุปผลการประลอง 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายหลกัการท างานของวงจร 

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

อุปกรณ์ 

…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
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ใบวเิคราะห์การประลองที่  7.1 
จงตอบค ำถำมต่อไปน้ี 
1.  จงบอกอาการของกา้นสูบตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
 

1.1   กดวาลว์  V1............................................................................. 
1.2   กดวาลว์  V2............................................................................. 
1.3   กดวาลว์  V1  และ V2   พร้อมกนั............................................................................. 

2.  การกดสตาร์ทวงจรจะตอ้งท าอยา่งไร 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 

3.  ถา้ปล่อยมือกดจากวาลว์ตวัใดตวัหน่ึงผลจะเป็นอยา่งไร 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
  

4.  จงออกแบบวงจรควบคุมการท างานใหก้า้นสูบเคล่ือนท่ีออกโดยตอ้งกดสตาร์ท 2  มือพร้อมกนั โดย
ไม่ใชว้าลว์ความดนัสองทาง (Two  Pressure  Valve) แต่ใชว้าลว์ 3/2  แบบมือกด/สปริงแทน (เขียนวงจร
ใหส้มบูรณ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  จากวงจรในขอ้  4  แตกต่างกบัวงจรท่ีใชว้าลว์ความดนัสองทาง (Two  Pressure  Valve)หรือไม่  
อยา่งไร 

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



ใบประลองที ่ 7.2     วงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วความดันสองทาง 

 ค ำส่ัง       1.   เตรียมอุปกรณ์ 
 2.   ต่อวงจรตามวงจรท่ีก าหนดให้ 
 3.   ทดสอบการท างานของวงจร 

5. สรุปผลการประลอง 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายหลกัการท างานของวงจร 

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

อุปกรณ์ 

…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
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ใบวเิครำะห์กำรประลองที่  7.2 
 

จงตอบค ำถำมต่อไปน้ี 
 
1. จงบอกอาการของกา้นสูบตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
 

1.1   กดวาลว์  V1................................................................. 
 

1.3   กดวาลว์  V2................................................................. 
 

1.5   กดวาลว์  V1  และ V2   พร้อมกนั ................................................................. 
 

2. บอกวธีิการบงัคบัใหก้า้นสูบเคล่ือนท่ีเขา้................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
3. อะไรคือเหตุผลท่ีตอ้งมีการใชมื้อกดวาลว์ทั้ง  2  ตวั 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ใบงานท่ี 9   
ประกอบแผนการสอนบทท่ี 9 

เร่ือง  งานควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง 
 
จุดประสงคข์องงาน 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนประกอบวงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวดว้ยวาลว์ความดนัสองทางได ้ 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนต่อวงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทางได ้   

  
กิจกรรม 
            1.  ให้นกัศึกษาประกอบวงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวดว้ยวาล์วความดนัสองทางและต่อ
วงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง  
            2.  ใหน้กัศึกษาร่วมกนัสรุปวาลว์ความดนัสองทาง การใชว้าลว์ความดนัสองทางในวงจรนิวแมติกส์ 
ใหบ้นัทึกผลและรายงานหนา้ชั้นเรียน  ใหจ้ดัท าส่ือประกอบการรายงานดว้ย   เม่ือรายงานหนา้ชั้นเรียนแลว้
ให้ผูฟั้งซกัถามปัญหา  ขอ้สงสัย ให้บนัทึกผลและรายงานหนา้ชั้นเรียน  ให้จดัท าส่ือประกอบการรายงาน
ดว้ย 
             3.  เม่ือรายงานหนา้ชั้นเรียนแลว้ให้ผูฟั้งซกัถามปัญหา  ขอ้สงสัยเก่ียวกบังานควบคุมกระบอกสูบ
สองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง จากนั้นใหผู้ร้ายงานตั้งค  าถามเพื่อถามผูฟั้งอยา่งนอ้ย 2 ค าถาม   
 
 
เกณฑก์ารพิจารณา 

1. ความพร้อมในการเตรียมตวั 
2. บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพดู  น ้าเสียง 
3. ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหา ความถูกตอ้ง  ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
4. เน้ือหาสาระท่ีไดจ้ากการพดูการฟัง 

 
  



แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง............................ 

รายช่ือสมาชิก 
                       1……………………………………เลขท่ี…….    2……………………………………เลขท่ี……. 
                        3……………………………………เลขท่ี…….    4……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจน (ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหา ความถูกตอ้ง  
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

    

2 รูปแบบการน าเสนอ     

3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

4 บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพูด  น ้ าเสียง  ซ่ึงท าให้ผูฟั้งมีความ
สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน    =  มีสาระส าคญัครบถว้นถูกตอ้ง  ตรงตามจุดประสงค ์
 2  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ครบถว้น  แต่ตรงตามจุดประสงค ์
 1  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
2.  รูปแบบการน าเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม  มีการใชเ้ทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี    
                         ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ  น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
2 คะแนน    =  มีเทคนิคการน าเสนอท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสน ใจ  แต่

ขาด  
                         การประยกุตใ์ช ้วสัดุในทอ้งถ่ิน         

                  1  คะแนน     =  เทคนิคการน าเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 
3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.  ความสนใจของผูฟั้ง 
 3  คะแนน     =  ผูฟั้งมากกวา่ร้อยละ 90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 2  คะแนน     =  ผูฟั้งร้อยละ 70-90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 1  คะแนน     =  ผูฟั้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 70  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 



แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง............................ 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขท่ี…….       2……………………………………เลขท่ี……. 

 3……………………………………เลขท่ี…….       4……………………………………เลขท่ี……. 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั     

2 การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบและการเตรียมความพร้อม     

3 การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

วนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอยา่งชดัเจน 
 2  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
2.  การหนา้ท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ /  
                      อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง แต่ขาด 
                                    การจดัเตรียมสถานท่ี 
 1  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทัว่ถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาท่ีก าหนด 
 2  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย แต่ชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด 
 1  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน 
 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 
 



แบบทดสอบหลงัเรียน 
แบบฝึกหัดที่  9 

 
จงตอบค ำถำมต่อไปน้ี 
 

1.   จากรูปจงตอบค าถามต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 จงเขียนสัญลกัษณ์ของวาลว์ดงัรูป 
 
 
 
1.2 ลมจะออกไป  ไดก้็ต่อเม่ือ.................................................................................................. 

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

............................................................................................................................................... 
 
1.3 ถา้ป้อนลมเขา้ท่ี  X    6   bar   และ Y   4   bar   ลมจะออกไปท่ี  A   ......... bar  เพราะเหตุใด 

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

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

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

 

  

A 

Y X 

ตวัเรือน 
ล้ินเล่ือน 



เฉลยแบบประเมินการเรียนรู้ 
ใบประลองท่ี 7 

งานควบคุมกระบอกสูบดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง 
(Two Pressure Valve)  

ใบประลองที ่ 7.1     วงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดยีวด้วยวาล์วความดันสองทาง 

 ค าส่ัง       1.   เตรียมอุปกรณ์ 
 2.   ต่อวงจรตามวงจรท่ีก าหนดให้ 
 3.   ทดสอบการท างานของวงจร 

6. สรุปผลการประลอง 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายหลกัการท างานของวงจร 

 เม่ือกดวาลว์  V1 และ   V2  พร้อมกนัทั้ง
สองมือจะท าให้กา้นสูบเคล่ือนท่ีออก เม่ือปล่อย
มือกดวาลว์ตวัใดตวัหน่ึงกา้นสูบเคล่ือนท่ีเขา้     

อุปกรณ์ 

1. Service Unit  
2. 3/2   Way  Valve  N.C.  Set  by  Pushbutton   
and  Reset  by   Spring  2  ตวั 
3. วาลว์ความดนัสองทาง (Two  Pressure  Valve) 
กระบอกสูบท างานทางเดียว  (Single  Acting  
Cylinder) 

 
 

R 

A 

P 
. 

V

1 

V2 

R 

A 

P 

X Y 
A 



ใบวเิคราะห์การประลองที่  7.1 
จงตอบค ำถำมต่อไปน้ี 
1.  จงบอกอาการของก้านสูบตามเง่ือนไขต่อไปนี้ 
 

1.1   กดวาล์ว  V1      กา้นสูบอยูก่บัท่ี 
1.2   กดวาล์ว  V2       กา้นสูบอยูก่บัท่ี 
1.3   กดวาล์ว  V1  และ V2   พร้อมกนั  กา้นสูบเคล่ือนท่ีออก 
 

2.  การกดสตาร์ทวงจรจะต้องท าอย่างไร 

กดพร้อมกนัทั้งสองตวั 
 

3.  ถ้าปล่อยมือกดจากวาล์วตัวใดตัวหน่ึงผลจะเป็นอย่างไร 
กา้นสูบเคล่ือนท่ีเขา้ 

 

4.  จงออกแบบวงจรควบคุมการท างานให้ก้านสูบเคลือ่นทีอ่อกโดยต้องกดสตาร์ท 2  มือพร้อมกนั โดยไม่ใช้
วาล์วความดันสองทาง (Two  Pressure  Valve) แต่ใช้วาล์ว 3/2  แบบมือกด/สปริงแทน (เขียนวงจรให้
สมบูรณ์)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. จากวงจรในข้อ  4  แตกต่างกบัวงจรทีใ่ช้วาล์วความดันสองทาง (Two  Pressure  Valve)หรือไม่อย่างไร 

 ลกัษณะการท างานไม่แตกต่างกนั  แต่อุปกรณ์ท่ีใชแ้ตกต่างกนั 

 
 
 

R 

A 

P 

R 

A 

P 

. 



ใบประลองที ่ 7.2     วงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วความดันสองทาง 

 ค ำส่ัง       1.   เตรียมอุปกรณ์ 
 2.   ต่อวงจรตามวงจรท่ีก าหนดให้ 
 3.   ทดสอบการท างานของวงจร 

7. สรุปผลการประลอง 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายหลกัการท างานของวงจร 

เม่ือกดวาลว์ 1.2  และ 1.4  ลมจะผา่นวาลว์
ความดนัสองทางไปดนัใหว้าลว์ 1.1 เปล่ียนต าแหน่ง
ท าใหก้า้นสูบเคล่ือนท่ีออก     เม่ือกดวาลว์  1.3  ลม
จะผา่นไปดนัใหว้าลว์ 1.1 กลบัสู่ต าแหน่งเดิม ท าให้
กา้นสูบเคล่ือนท่ีเขา้     
 

อุปกรณ์ 

1. Service Unit  
2. 3/2   Way  Valve  N.C.  Set  by  Pushbutton   
and  Reset  by   Spring  3  ตวั 
3. 5/2   Way  Valve   Set   and  Reset  by  Pressure 
4. วาลว์ความดนัสองทาง (Two  Pressure  Valve) 
5. กระบอกสูบท างานสองทาง  (Double  Acting  
Cylinder) 
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ใบวเิครำะห์กำรประลองที่  7.2 
 

จงตอบค ำถำมต่อไปน้ี 
 
1.    จงบอกอาการของก้านสูบตามเง่ือนไขต่อไปนี้ 
 

1.1   กดวาล์ว  V1      กา้นสูบอยูก่บัท่ี 
 

1.2   กดวาล์ว  V2       กา้นสูบอยูก่บัท่ี 
 

1.3   กดวาล์ว  V1  และ V2   พร้อมกนั  กา้นสูบเคล่ือนท่ีออก 
 

2.  บอกวธีิการบังคับให้ก้านสูบเคลือ่นทีเ่ข้า 
  กดวาลว์  1.3 

3.  อะไรคือเหตุผลทีต้่องมีการใช้มือกดวาล์วทั้ง  2  ตัว 
 

 เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน  เช่น  เคร่ืองตดั ในการท างานตอ้งกดวาลว์ทั้งสองตวั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดที่  9 
 

จงตอบค ำถำมต่อไปน้ี 
 

1.   จากรูปจงตอบค าถามต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 จงเขียนสัญลกัษณ์ของวาล์วดังรูป 
 
 
 
1.2 ลมจะออกไป  ได้กต่็อเมื่อ  ตอ้งป้อนลมเขา้ทั้งสองทาง 

 

 
1.3 ถ้าป้อนลมเข้าที ่ X    6   bar   และ Y   4   bar   ลมจะออกไปที ่ A   ...4...... bar  เพราะเหตุใด 

ดา้นท่ีมีความดนัมากกวา่จะดนัใหล้ิ้นเล่ือนไปปิดทางลมท าใหล้มทางดา้นท่ีมีความดนัมากกวา่  
ดงันั้นดา้นท่ีมีความดนันอ้ยกวา่ลมจึงผา่นไปได ้

 

 
 
 
 
 
 

 

A 

Y X 

ตวัเรือน 
ล้ินเล่ือน 

X Y 

A 



 

บนัทึกหลงัการสอน 
บทท่ี 9  งานควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทาง 

 
 

ผลการใชแ้ผนการสอน      
1. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
2. กิจกรรมการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหาและเวลาท่ีก าหนด 
3. ส่ือการสอนเหมาะสมดี 

 
 
 
 

ผลการเรียนของนกัเรียน 

1. นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเขา้ใจในบทเรียนร่วมกนั  อภิปรายตอบค าถามในกลุ่ม และร่วมกนั
ปฏิบติัใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. นกัศึกษากระตือรือร้นและรับผดิชอบในการท างานกลุ่มเพื่อใหง้านส าเร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
3. นกัศึกษาประกอบวงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวดว้ยวาลว์ความดนัสองทางได ้
4. นกัศึกษาประกอบต่อวงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางดว้ยวาลว์ความดนัสองทางได ้   
 

ผลการสอนของครู 

1. สอนเน้ือหาไดค้รบตามหลกัสูตร 
2. แผนการสอนและวธีิการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนท าใหผู้ส้อนสอนไดอ้ยา่งมัน่ใจ  
3. สอนทนัตามเวลาท่ีก าหนด 
 

ปัญหาและอปุสรรค(ทีผู้่เรียนพบขณะปฏบิัติ) 
1. นกัศึกษาแต่ละคนมีความรู้พื้นฐานในเน้ือหาท่ีสอนไม่เท่ากนั  
2. นกัศึกษาแต่ละคนมีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือแตกต่างกนั 
 

 


