
แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฏี 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  14 

ช่ือวชิา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 
(Basic Pneumatics and Hydraulics) 

สอนสัปดาห์ท่ี  14 

ช่ือหน่วย หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ จ านวนคาบ 4 

หวัขอ้เร่ือง 
        ดา้นความรู้        

1.  บอกความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ได ้

2.  บอกหนา้ท่ีและส่วนประกอบของชุดตน้ก าลงัได ้
3.  อ่านสัญลกัษณ์ของชุดตน้ก าลงัได ้

        ดา้นทกัษะ 

 4.  วเิคราะห์หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ได ้

        ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
              5.   ความรับผดิชอบ   
              6.   ความสนใจใฝ่รู้ 

 
สาระส าคญั 

ระบบไฮดรอลิกส์  หมายถึง   ระบบการท างานท่ีใช้ของเหลวเป็นสารตวักลางในการท างานเพื่อ
เปล่ียนแปลงก าลงังานของของไหลใหเ้ป็นก าลงังานกล  โดยมีอุปกรณ์การท างานชนิดต่าง ๆ  เช่น  กระบอกสูบ  
มอเตอร์ ฯล  ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังานของไหลใหเ้ป็นพลงังานกลไปขบัเคล่ือนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได ้  
 
 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 
  -- 
 
 
   



จุดประสงคก์ารสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงคท์ัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      
            1.  เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบับอกความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ ระบุหนา้ท่ีและส่วนประกอบของชุดตน้
ก าลงั  อ่านสัญลกัษณ์ของชุดตน้ก าลงั  ช้ีแจงหลกัการท างานของวาลว์ควบคุมความดนั  อ่านสัญลกัษณ์ของอุปกรณ์
ท างาน อธิบายหลกัการท างานของอุปกรณ์ท างาน อ่านสัญลกัษณ์ของวาลว์ควบคุมทิศทางได(้ด้านความรู้)   
             2.  เพื่อใหมี้ทกัษะในการวเิคราะห์หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ได(้ด้านทักษะ) 
            3. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่ง
ถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1. บอกความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ได(้ด้านความรู้)   
2.   ระบุหนา้ท่ีและส่วนประกอบของชุดตน้ก าลงัได(้ด้านความรู้)   
3.   อ่านสัญลกัษณ์ของชุดตน้ก าลงัได(้ด้านความรู้)   
4.   ช้ีแจงหลกัการท างานของวาลว์ควบคุมความดนัได(้ด้านความรู้)   
5.   อ่านสัญลกัษณ์ของอุปกรณ์ท างานได(้ด้านความรู้)   
6.   อธิบายหลกัการท างานของอุปกรณ์ท างานได(้ด้านความรู้)   
7.   อ่านสัญลกัษณ์ของวาลว์ควบคุมทิศทางไดด้้านความรู้)   
8.   วเิคราะห์หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ได ้(ด้านทักษะ) 
9.  เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 
10.  ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)  
 

เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ดา้นความรู้(ทฤษฎี) 

1. ความหมาย (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
        ระบบไฮดรอลิกส์  หมายถึง   ระบบการท างานท่ีใชข้องเหลวเป็นสารตวักลางในการท างานเพื่อ

เปล่ียนแปลงก าลงังานของของไหลใหเ้ป็นก าลงังานกล     โดยมีอุปกรณ์การท างานชนิดต่าง ๆ  เช่น  กระบอก
สูบ  มอเตอร์ ฯล  ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังานของไหลใหเ้ป็นพลงังานกลไปขบัเคล่ือนอุปกรณ์ต่าง ๆได ้  
 
   
 



2. ชุดต้นก าลงั (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี  2-7) 
หนา้ท่ีของชุดตน้ก าลงัในระบบไฮดรอลิกส์   คือ  สร้างปริมาณการไหลของน ้ามนั  ควบคุมความ

ดนัในระบบ  และเป็นถงัพกัน ้ามนัไฮดรอลิกส์   

 2.1  ป๊ัมน า้มันไฮดรอลกิส์ (Hydraulics  Pump) 
   ถงัเก็บน ้ามนั ท าหนา้ท่ีเก็บและจ่ายน ้ ามนัให้เพียงพอกบัความตอ้งการในระบบ ระบายความร้อน    

แยกอากาศออกจากน ้ามนั และแยกส่ิงสกปรกต่าง  ๆ   ออกจากน ้ามนั 

2.2   ป๊ัมน า้มันไฮดรอลกิส์  (Hydraulic  Pump) 
        ป๊ัมเป็นหัวใจส าคญัของระบบไฮดรอลิกส์  คือ ป๊ัมจะท าหน้าท่ีเปล่ียนพลังงานกลให้เป็น

พลงังานของของไหล เพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือนอุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิกส์ใหส้ามารถท างานได ้  
2.3   วาล์วควบคุมความดัน  (Pressure  Control  Valve) 
 วาลว์ควบคุมความดนั    หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่   วาลว์ระบายความดนั (Pressure   Relief  

Valve)วาลว์แบบน้ีท าหนา้ท่ีควบคุมความดนัน ้ามนัของวงจรให้อยูท่ี่ระดบัความดนัเดียวกนัทั้งวงจร  เพื่อ
ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัอุปกรณ์  เน่ืองมาจากความดนัน ้ามนัมีค่าสูงเกินไป 

 

• ดา้นทกัษะ(ปฏิบติั)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 8) 
              1.  แบบประเมินการเรียนรู้  บทท่ี  14 

• ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   
    (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี  9-10) 
 

               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. ผูส้อนเตรียมตัวสอนหน่วยท่ี  14 เร่ือง  
หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 

2. ผู้สอนแจ้งสาเหตุของการเรียน  เร่ือง  
หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 

3.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน
เร่ืองหลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์แลว้ให้นกัศึกษา
สลบักนัตรวจค าตอบ และใหค้ะแนน 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ ( 60 นาท ี) 
1.  ผูส้อนใหผู้เ้รียนเปิดหนงัสือ งานนิวแมติกส์

และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น เร่ือง  หลักการเบ้ืองต้น
ของไฮดรอลิกส์ พร้อมอธิบายเน้ือหาทีละหนา้ 

2.  ผูส้อนอธิบายความรู้เพิ่มเติม และให้ผูเ้รียน
ช่วยกนัวิเคราะห์เร่ือง หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอ
ลิกส์(ความหมาย,ชุดตน้ก าลงั) และท าการวิเคราะห์
ใบทดลอง 

3.  ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัย
ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอน  และตอบขอ้
ซกัถาม 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 105 นาท ี) 

1. ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าใบงานหน่วยท่ี  14 เร่ือง  
หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 

2.  ผูส้อนแบ่งกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มละ  5  คน  ท า
รายงานหลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์(ความหมาย
,ชุดตน้ก าลงั)  น่าจะมีความหมายวา่อยา่งไร 

3.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนช่วยกนัระดมความคิดเห็น
วา่จากส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ไป 

1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ( 15 นาท ี) 
1. ผูเ้รียนเตรียมตวัเรียนหน่วยท่ี 14 เร่ืองหลกัการ

เบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 
2. ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเหตุผลของการ

เรียน  เร่ือง  หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 
3.   ผู ้เ รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เ ร่ือง 

หลักการเบ้ืองต้นของไฮดรอลิกส์ แล้วสลับกันตรวจ
ค าตอบดว้ยความซ่ือสัตย ์
 

2.  ข้ันให้ความรู้ ( 60 นาท ี) 
1.  ผูเ้รียนเปิดงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

เบ้ืองตน้ เร่ืองหลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์พร้อม
กบัจดบนัทึกเน้ือท่ีไดเ้รียน 

2.  ผูเ้รียนฟังผูส้อนเร่ืองหลกัการเบ้ืองตน้ของไฮ
ดรอลิกส์(ความหมาย,ชุดตน้ก าลงั) 

3.  ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยท่ีเกิดข้ึน 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 105 นาท ี) 
1. ผูเ้รียนท าใบงานหน่วยท่ี  14 เร่ือง  หลกัการ

เบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 

2.  ผู ้เ รียนเข้ากลุ่ม  และท ารายงานหลักการ
เบ้ืองต้นของไฮดรอลิกส์(ความหมาย,ชุดต้นก าลัง) 
น่าจะมีความหมายวา่อยา่งไร 

3.  ผูเ้รียนวยช่วยกนัระดมความคิดเห็นจากส่ิงท่ี
เรียนไป 

 



กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนกัเรียน 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 60 นาท ี) 

1. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน
ใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 

2.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบประเมินการเรียนรู้
หน่วยท่ี  14   

3. ผูส้อนเปิดวซีีดีประกอบการสอนเร่ืองหลกัการ
เบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์(ความหมาย,ชุดตน้ก าลงั) ให้
นกัเรียนดู 

4.  แจกแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยท่ี 14 เร่ือง  
หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 

5. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับ
บนัทึกคะแนน 
 
 

(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-10) 
 
 

(รวม 240 นาที หรือ 4 คาบเรียน) 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 60 นาท ี) 
1. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีได้

เรียนใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูเ้รียนท าแบบประเมินการเรียนรู้หน่วยท่ี  14  
3.  ผูเ้รียนดูวีซีดีเร่ืองหลักการเบ้ืองต้นของไฮ

ดรอลิกส์(ความหมาย,ชุดตน้ก าลงั) 
4.  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยท่ี  14  

ดว้ยความซ่ือสัตย ์
5.  ผูเ้รียนน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นอย่างไรมี
ผลต่างกนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 
 
 

 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
a.  ก่อนเรียน 

             1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนและบทเรียนก าหนด   
             2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองหลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์แลว้สลบักนัตรวจค าตอบ 
             3. ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 14 และการใหค้วามร่วมมือในการท า  
                 กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 14 
    

 
b.  ขณะเรียน 

1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 14 เร่ืองหลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 
2.   ร่วมกนัสรุป “หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์(ความหมาย,ชุดตน้ก าลงั)”   
3. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
 

 

 
 

 หลงัเรียน 
1. ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มตามท่ีผูส้อนจบัสลากแลว้ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม  สรุปหวัขอ้ต่าง ๆ  

ท่ีผูส้อนมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 
2. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
3. ผูเ้รียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 14  ตามท่ีผูส้อนมอบหมาย 

 
 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผูเ้รียน 
             รายงานหลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์(ความหมาย,ชุดตน้ก าลงั)  
 
 
 



ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพิมพ ์
 1.  หนงัสือเรียนวชิา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ (Job’s pneumatic and hydraulic, Inc. 
preliminary) (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-10) 
             2.    แบบทดสอบก่อนเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นเตรียม ขอ้ 2 
            3. ใบความรู้ท่ี 14  เร่ือง หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์(ใชป้ระกอบการเรียนการสอนขั้นสอน เพื่อให้
บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-8) 
            4. ใบงานท่ี 14 เร่ือง หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์(ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 1-8) 
             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 

 -- 
 
 
 
 
 

 



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. ใชว้ธีิประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน   โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเน้ือหาและถาม 
ทบทวนเน้ือหาท่ีผูส้อนอธิบายระหวา่งสอน   

2.  ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่ม  และการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
     
 
            หลงัเรียน 

1.   ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี  14  ประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี  1   จ  านวน  25  ขอ้ 
 ตอนท่ี  2   จ  านวน   3  ขอ้ 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผูเ้รียน  
          
                   ตรวจผลงาน ช้ินงาน หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์(ความหมาย,ชุดตน้ก าลงั) 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  บอกความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ได ้

1. วธีิการประเมิน                      :     ทดสอบ                   

2. เคร่ืองมือ                               :      แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน            :      บอกความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ได ้จะได ้ 1  คะแนน    

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  ระบุหนา้ท่ีและส่วนประกอบของชุดตน้ก าลงัได ้

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

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3    อ่านสัญลกัษณ์ของชุดตน้ก าลงัได ้  

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

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4   ช้ีแจงหลกัการท างานของวาลว์ควบคุมความดนัได ้

1. วธีิการประเมิน                      :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                         :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน            :    ช้ีแจงหลกัการท างานของวาลว์ควบคุมความดนัได ้จะได ้ 5  คะแนน    

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  อ่านสัญลกัษณ์ของอุปกรณ์ท างานได ้

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



 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6  อธิบายหลกัการท างานของอุปกรณ์ท างานได ้

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

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 7  อ่านสัญลกัษณ์ของวาลว์ควบคุมทิศทางได ้

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

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 8  วเิคราะห์หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ได ้

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

 
 

   จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 9  เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. วธีิการประเมิน                  :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                         :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน          :    เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่ง  
                                                          ถูกตอ้ง  จะได ้ 6  คะแนน    

 
 

   จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 10  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 
บทท่ี 14 หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 

 

วตัถุประสงค ์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ือง หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 
 

จงพิจารณาเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

    จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6  อธิบายหลกัการท างานของอุปกรณ์ท างาน (ด้านความรู้) 
1.   จากรูปถา้ออกแรงกดท่ีลูกสูบ 1  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 

ก.   ลูกสูบ 2 เคล่ือนท่ีข้ึนไดร้ะยะทางท่ีมากกวา่ลูกสูบ 
ข. ความดนัท่ีลูกสูบ 1 มีค่ามากกวา่ลูกสูบ 2    
ค. แรงท่ีใชใ้นการกดลูกสูบ 1 นอ้ยกวา่แรงท่ีใชใ้นการยกลูกสูบ 2 
ง. แรงท่ีใชใ้นการกดลูกสูบ 1 เท่ากบัแรงท่ีใชใ้นการยกลูกสูบ 2 

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  ระบุหนา้ท่ีและส่วนประกอบของชุดตน้ก าลงัได(้ด้านความรู้) 
2.    ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของชุดตน้ก าลงัไฮดรอลิกส์ 

ก.   ป๊ัม      ข.  มอเตอร์ไฮดรอลิกส์  
ค.   ถงัพกัน ้ามนั     ง.   ตวัระบายความดนั 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3    อ่านสัญลกัษณ์ของชุดตน้ก าลงัได ้ (ด้านความรู้) 
3.    สัญลกัษณ์ต่อไปน้ีหมายถึงอุปกรณ์ใด 
 

ก.   ป๊ัมไฮดรอลิกส์ 
ข.   ชุดตน้ก าลงั 
ค.   มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
ง.    ชุดจ่ายน ้ามนั 
 
 
 
 
 
 

M 

ลูกสูบ 1 ลูกสูบ 2 



จากรูปใชต้อบค าถามขอ้  4 – 5 
 

 
 
 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4   ช้ีแจงหลกัการท างานของวาลว์ควบคุมความดนัได(้ด้านความรู้) 
4.    น ้ามนัทางดา้นดูดสามารถไหลออกไปท่ีดา้นส่งของป๊ัมไดอ้ยา่งไร 

ก.   น ้ามนัจะติดอยูใ่นร่องของฟันเฟืองโดยรอบของผนงั 
ข.   น ้ามนัจะติดอยูใ่นร่องของฟันเฟืองตรงช่องกลางท่ีเฟืองชบกนั 
ค.   น ้ามนัไหลผา่นช่องวา่งระหวา่งฟันเฟืองกบัผนงั 
ง.   น ้ามนัจะไหลผา่นช่องวา่งระหวา่งฟันเฟืองตรงท่ีเฟืองขบกนั 

5.    น ้ามนัไหลเขา้สู่ทางดา้นดูดของป๊ัมไดอ้ยา่งไร 
ก.   ความดนัทางดา้นส่งสูงกวา่ดา้นดูด 
ข.   ความดนัท่ีถงัน ้ามนัต ่ากวา่ความดนัภายในป๊ัม 
ค.   ความดนัทางดา้นดูดของป๊ัมต ่ากวา่ความดนับรรยากาศ 
ง.   ระดบัน ้ามนัในถงัสูงกวา่ป๊ัม 

จากรูปใชต้อบค าถามขอ้  6 – 10 
 
 
 
 
6.    หมายเลข  1   หมายถึงอะไร 
 ก.   สเตนเนอร์ หรือไส้กรอง   ข.   ท่อดูดของป๊ัม  
         ค.    ท่อน ้ามนัไหลกลบั    ง.    ช่องเติมน ้ามนั 
7.    หมายเลข  2   หมายถึงอะไร 
 ก.   สเตนเนอร์ หรือไส้กรอง   ข.   ท่อดูดของป๊ัม  
         ค.    ท่อน ้ามนัไหลกลบั    ง.    ช่องเติมน ้ามนั 
8.    หมายเลข  3   หมายถึงอะไร 

ก.   สเตนเนอร์ หรือไส้กรอง   ข.   ท่อดูดของป๊ัม  
ค.    ท่อน ้ามนัไหลกลบั    ง.    ช่องเติมน ้ามนั 

 

ช่องน ้ ามนัออก 

ช่องน ้ ามนัเขา้ 

บริเวณท่ีดูดน ้ ามนั 

1 3 

2 
4 



 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  ระบุหนา้ท่ีและส่วนประกอบของชุดตน้ก าลงัได(้ด้านความรู้) 
9.    แผน่กั้นในถงัพกัน ้ามนัมีหนา้ท่ีอะไร 

ก. ป้องกนัน ้ามนักระเพื่อม       
 ข.    ดูดกลืนพลงังานในขณะท่ีน ้ามนัเกิดการเคล่ือนท่ี  

ค.    ป้องกนัไม่ใหน้ ้ามนัท่ีเพิ่งไหลกลบัถูกดูดไปใชท้นัที  
          ง.    ป้องกนัส่ิงสกปรกไม่ใหถู้กดูดเขา้ไปในระบบ 
10.    สเตนเนอร์ในถงัพกัน ้ามนัมีหนา้ท่ีอะไร 

 ก.   ป้องกนัน ้ามนักระเพื่อม       
 ข.   ดูดกลืนพลงังานในขณะท่ีน ้ามนัเกิดการเคล่ือนท่ี  

ค.   ป้องกนัไม่ใหน้ ้ามนัท่ีเพิ่งไหลกลบัถูกดูดไปใชท้นัที  
ง.    ป้องกนัส่ิงสกปรกไม่ใหถู้กดูดเขา้ไปในระบบ 

11.    ประโยชน์ของกรองน ้ามนัในระบบไฮดรอลิกส์คืออะไร 
ก.   กรองฝุ่ นละอองในน ้ามนั   ข.   ขจดัส่ิงสกปรกในน ้ามนั  
ค.    กรองเศษวสัดุในระบบ   ง.    ป้องกนัการเกิดฟองในน ้ ามนั 

12.    ช้ินส่วนใดของกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ท่ีออกแรงท างาน 
 ก.   ลูกสูบ             ข.  ฝาครอบ       

ค.   กา้นสูบ     ง.  ซีลลูกสูบ 
13.    ในขณะท่ีลูกสูบเคล่ือนท่ีไปมาซีลลูกสูบจะสัมผสักบัช้ินส่วนใด 

ก.   กระบอกสูบ     ข.  ฝาครอบ       
ค.  กา้นสูบ     ง.   ลูกสูบ 

14.    กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ท างานสองทางท างานไดอ้ยา่งไร 
 ก.   เคล่ือนท่ีออกดว้ยน ้ามนัดนัท่ีดา้นหวัสูบ  วิง่กลบัดว้ยน ้ าหนกัภายใน 

 ข.   เคล่ือนท่ีออกดว้ยแรงดนัน ้ามนั  วิง่กลบัดว้ยน ้าหนกัภายนอก 
 ค.   เคล่ือนท่ีออกและกลบัดว้ยแรงดนัของน ้ามนั 

ง.    ใชน้ ้ามนัดนัตอนเคล่ือนท่ีออก  และเคล่ือนท่ีกลบัดว้ยตวัเอง 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4   ช้ีแจงหลกัการท างานของวาลว์ควบคุมความดนัได(้ด้านความรู้) 

15.    จากรูปเป็นโครงสร้างของวาลว์บงัคบัทิศทางแบบใด  
ก.    2/3    ข.     3/2  
ค.    3/3        ง.     3/4 
 
 P 

A 

T 



16.    จากรูปในขอ้  15  น ้ามนัจะไหลจาก  P  ไป  A ไดอ้ยา่งไร 
ก.    กดล้ินใหเ้ปิด    ข.     ป้อนน ้ามนัเขา้ท่ีรู  T  
ค.    กดปุ่มกด         ง.      กดสปริงใหย้บุตวั 

17.    จากรูปในขอ้  15  วาลว์สามารถกลบัสู่ต าแหน่งเดิมไดอ้ยา่งไร 
ก.    ระบายน ้ามนัออก    ข.    แรงดนัน ้ามนัดนักลบั  
ค.    กดแกนบงัคบั        ง.     สปริงดนักลบั 

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 7  อ่านสัญลกัษณ์ของวาลว์ควบคุมทิศทางได ้
18.    จากรูปโครงสร้างของวาลว์สามารถเขียนแทนไดด้ว้ยสัญลกัษณ์ใด 

  

 

 

 

 ก.          ข.      

  
 
 ค.          ง. 
 
 

19.    ขอ้ใดเป็นสัญลกัษณ์ของวาลว์บงัคบัทิศทางแบบ  2/2  

ก.          ข.  

  
 
ค.          ง.    

 
 
 
 
 
 

P T A B 

A B 

P T 

A B 
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A B 

P T 

A B 

P T 



20.   ขอ้ใดเป็นสัญลกัษณ์ของวาลว์บงัคบัทิศทางแบบ  4/3 

 

ก.          ข.  

  
ค.          ง.    
 

21.   จากรูปโครงสร้างของวาลว์ประเภทใด  
 
      ก.   วาลว์ควบคุมความดนั 
      ข.   วาลว์ควบคุมอตัราไหล 
      ค.    วาลว์ลดความดนั 
      ง.    วาลว์ชดเชยแรงดนั 

 

22.   จากรูปโครงสร้างของวาลว์ในขอ้  21  น ้ามนัจากรู  P  จะไหลมาท่ีรู  T  ไดอ้ยา่งไร  
 ก.   เม่ือมีแรงดนัน ้ามนัมาดนัใหว้าลว์เปิด 
 ข.   เม่ือความดนัน ้ามนัในระบบสูงเกินค่าท่ีก าหนด      
 ค.   เม่ือมีอตัราไหลของน ้ามนัในปริมาณท่ีมาก 

ง.   เม่ือแรงดนัน ้ามนัท่ีรู T ลดลงเกินกวา่ค่าท่ีก าหนดไว ้
 
 

23.    ขอ้ใดเป็นสัญลกัษณ์ของวาลว์ควบคุมความดนั 
 

 
ก.          ข.     

 
ค.      ง.      

 
 
 
 
 

P 

T 



    จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  อ่านสัญลกัษณ์ของอุปกรณ์ท างานได ้ (ด้านความรู้) 
24.    ขอ้ใดคือสัญลกัษณ์ของกระบอกสูบท างานทางเดียว 
 

 ก.      ข. 
                                                                    
  

 ค.      ง. 
 
25.    ขอ้ใดคือสัญลกัษณ์ของกระบอกสูบท างานสองทาง 
 
 ก.      ข. 

                                                                    
  

 ค.      ง 



 

ใบงานท่ี 14   
ประกอบแผนการสอนบทท่ี 14 

เร่ือง  หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 
 

 
จุดประสงคข์องงาน 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนวิเคราะห์หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 
  
กิจกรรม 
            1.  ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 
            2.  ให้นกัศึกษาร่วมกนัสรุปความหมาย  ชุดตน้ก าลงั ให้บนัทึกผลและรายงานหนา้ชั้นเรียน  ให้
จดัท าส่ือประกอบการรายงานดว้ย   เม่ือรายงานหนา้ชั้นเรียนแลว้ใหผู้ฟั้งซกัถามปัญหา  ขอ้สงสัย ให้บนัทึก
ผลและรายงานหนา้ชั้นเรียน  ใหจ้ดัท าส่ือประกอบการรายงานดว้ย 
             3.  เม่ือรายงานหนา้ชั้นเรียนแลว้ให้ผูฟั้งซกัถามปัญหา  ขอ้สงสัยเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ของไฮ
ดรอลิกส์ 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  ตรงตามจุดประสงค์ 
 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 
บทท่ี 14 หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 

 

ตอนที ่2   จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ระบบไฮดรอลิกส์หมายถึง  …………………………………………………………………………… 

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

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

2. ชุดตน้ก าลงัมีหนา้ท่ีอะไรคือ  …………………………………………………………………............ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

 

3. อธิบายหลกัการท างานของวาลว์ควบคุมความดนั 
 

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

 
                                           

P 

T 



เฉลยแบบประเมินการเรียนรู้ 
ตอนที ่2   จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1.  ระบบไฮดรอลกิส์หมายถึง  …………………………………………………………………….. 

ระบบการท างานท่ีใชข้องเหลวเป็นสารตวักลางในการท างานเพื่อเปล่ียนแปลงก าลงังานของของไหลให้
เป็นก าลงังานกล     

 
 

2. ชุดต้นก าลงัมีหน้าทีอ่ะไรคือ  …………………………………………………………………... 
หนา้ท่ีของชุดตน้ก าลงัในระบบไฮดรอลิกส์   คือ  สร้างปริมาณการไหลของน ้ามนั  ควบคุมความดนัใน

ระบบ  และเป็นถงัพกัน ้ามนัไฮดรอลิกส์ 
 
 

3. อธิบายหลกัการท างานของวาล์วควบคุมความดัน 
 

 
 
 
 
ในต าแหน่งปกติน ้ ามนัจากรู P ไม่สามารถผา่นไปรู T ได ้เม่ือความดนัในวงจรเพิ่มข้ึนถึงจุดท่ีก าหนด

ไว ้วาล์วจะเปิดเพื่อระบายน ้ ามนัท่ีท าให้เกิดความดนัส่วนเกิน โดยน ้ ามนัจะดนัล้ินให้เปิด น ้ ามนัจากรู   P   
ระบายผา่นรู T กลบัสู่ถงัพกัได ้  ในการปรับตั้งความดนัสามารถปรับความดนัของน ้ ามนัได ้โดยการปรับความ
แขง็ของสปริง 

 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.    ค 2.   ข 3.    ข 4.    ค 5.   ค 6.  ข 7.  ก 8.  ค 9.  ค 10.  ค 
11. ก 12. ค 13.  ก 14.  ค 15. ข 16. ค 17. ง 18. ง 19. ง 20. ง 
21.  ค 22.  ข 23.  ก 24.  ง 25.  ก 

 
 
 

P 

T 



 

บนัทึกหลงัการสอน 
บทท่ี 14 หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ 

 
 

ผลการใชแ้ผนการสอน      
1. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
2. กิจกรรมการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหาและเวลาท่ีก าหนด 
3. ส่ือการสอนเหมาะสมดี 

 
 
 
 

ผลการเรียนของนกัเรียน 

1. นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเขา้ใจในบทเรียนร่วมกนั  อภิปรายตอบค าถามในกลุ่ม และร่วมกนั
ปฏิบติัใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. นกัศึกษากระตือรือร้นและรับผดิชอบในการท างานกลุ่มเพื่อใหง้านส าเร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
3. นกัศึกษา วเิคราะห์หลกัการเบ้ืองตน้ของไฮดรอลิกส์ได ้ 
 

ผลการสอนของครู 

1. สอนเน้ือหาไดค้รบตามหลกัสูตร 
2. แผนการสอนและวธีิการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนท าใหผู้ส้อนสอนไดอ้ยา่งมัน่ใจ  
3. สอนทนัตามเวลาท่ีก าหนด 
 

ปัญหาและอปุสรรค(ทีผู้่เรียนพบขณะปฏบิัติ) 
นกัศึกษาแต่ละคนมีสมาธิในการตั้งใจเรียนแตกต่างกนัจึงไม่สามารถใหเ้ขา้ใจในบทเรียนน้ีไดท้ั้งหมด  
 

 


