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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ELEC4501 ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite)
ELEC3502 เทคโนโลยีพีแอลซี
7. รายวิชาทีต่ อ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หองปฏิบัติการ 644 ระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
9 มีนาคม 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. อธิบายโครงสราง สัญลักษณ การทํางาน ของอุปกรณไฮดรอลิกส และนิวแมติกสได
2. สามารถออกแบบและตอวงจรไฮดรอลิกส และวงจรนิวแมติกสทั้งแบบบคุมดวยมือ และ
ไฟฟาได
3. สามารถออกแบบใชงานรวมกับอุปกรณตรวจจับ และวงจรควบคุมแบบตาง ๆ ได
4. สามารถใชงานรวมกับอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ พีแอลซี ได
5. สามารถใชงานโปรแกรมจําลองสถานการณวงจรไฮดรอลิกสและวงจรนิวแมติกสใน
งานอุตสาหกรรมได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น และเปนการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการ
ทดลองวงจรไฮดรอลิกสและนิวแมติกส ใหสอดคลองกับความกาวหนาของระบบควบคุมอัตโนมัติ
ในโรงงานอุตสาหกรรมยุคปจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติ โครงสราง และการทํางานของไฮดรอลิกส ไฮดรอลิกสไฟฟา นิวแมติกส และ
นิวแมติกสไฟฟา ศึกษาการทํางานของชุดตนกําลัง กระบอกสูบ และวาลวแบบตาง ๆ การออก แบบ
วงจรทั้งแบบควบคุมดวยมือและแบบอัตโนมัติโดยใชอปุ กรณตรวจจับแบบสัมผัสและแบบไมมีการ
สัมผัส การควบคุมการทํางานดวยอุปกรณที่สามารถโปรแกรมได
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

ไมมี

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
5 ชั่วโมง/สัปดาห
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห หรือเฉพาะรายที่ตองการ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
- ตระหนักในคุณคา คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตามคุณสมบัติของหลักสูตร
- มีวินยั ตรงตอเวลา มีความกระตือรือรน มีความซื่อสัตย และความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
- เคารพบทบาท หนาที่กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย และหองปฏิบัติการในสาขาวิชาที่เรียน
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางการใชงานอุปกรณไฮดรอลิกสและนิวแมติกสที่ผิดวิธี อาจทําให
ผูอื่นไดรับอันตรายรายแรงได ดังนั้นการเรียนวิชาระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกสตองมี
ความรอบคอบปลอดภัย ไมทําใหตนเองและผูอื่นไดรับอันตรายกอนลงมือปฏิบัติการ
ทดลอง หรือเกิดความเสียหายตอหนวยงานนั้น
- ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสถานการณจําลองประกอบการสอน ที่มีลิขสิทธิถูกตอง
- ใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการสอน และทําแบบฝกหัดทายบทที่มีลิขสิทธิ
ถูกตอง
- อภิปรายกลุม พรอมยกตัวอยางคุณธรรมและจริยธรรมที่ไมเหมาะสม
- การใชงานชุดฝกในการทดลอง หลังใชเครื่องมือ อุปกรณในการฝกทดลอง ตองเก็บ
รักษา ทําความสะอาดอยางมีระเบียบ และใชงานเครื่องมือและอุปกรณในการทดลอง
อยางระมัดระวัง
- รูจักการรอคอย เสียสละ ไมแยงหรือเลนระหวางการทดลอง มีระเบียบวินยั ในการใช
ชุดฝกทดลอง
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1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน การสงงานที่ไดมอบหมายตามกําหนดตรงตอเวลา
- ตรวจสอบพฤติกรรมการสงงานโดยไมคดั ลอกรายงานหรือใบงานของผูอื่น
- มีการอางอิงเอกสารจากรายงานไดอยางถูกตอง
- การตอวงจรไดอยางถูกตองรวดเร็ว ใชอปุ กรณในการทดลองไดอยางถูกตองเหมาะสม
- เขียนวงจรและสามารถอธิบายการทํางานของวงจรในการทดลองได
- ตรวจสอบพฤติกรรมการทดลองโดยไมลอกวงจรการทดลองของผูอื่น
2. ความรู
2.1 ความรู
- มีความรูเกี่ยวกับอุ ปกรณไฮดรอลิกสและนิวแมติกส คุณสมบัติ โครงสราง และการ
ทํางานของไฮดรอลิกส ไฮดรอลิกสไฟฟา นิวแมติกส และนิวแมติกสไฟฟา การทํางานของชุดตน
กําลัง กระบอกสูบ และวาลวแบบตาง ๆ การออก แบบวงจรทั้งแบบควบคุมดวยมือ และแบบ
อัตโนมัติโดยใชอุปกรณตรวจจับแบบสัมผัสและแบบไมมีการสัมผัส การควบคุมการทํางานดวย
อุปกรณที่สามารถโปรแกรมได
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายความรู ใหตรงตามหลักสูตรที่ไดวางไว
- อภิปรายใหคําแนะนําในการใชอุปกรณ เครื่องมือ ในชุดฝกปฏิบัติการทดลอง
- ใชคอมพิวเตอรชวยสอน และโปรแกรมจําลองสถานการณประกอบการเรียนการสอน
- ใชสื่อรูปภาพ ของจริง แผนภูมิประกอบการเรียนการสอน
- สาธิตการทดลอง และวิเคราะหผลการทดลอง
- อภิปรายการทํางานของวงจรและผลการทดลองแบบตาง ๆ
- ควบคุมการทดลองปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการทดลอง
- อภิปรายผลการทดลอง และอธิบายแกไขการทดลองที่ผิดพลาด
2.3 วิธีการประเมินผล
- คะแนนจากรายงาน
- คะแนนจากใบงาน
- คะแนนจากการสอบปฏิบัติ
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค

6%
24%
10%
30%
30%
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
- พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหอยางมีเหตุมีผล เพื่อปองกัน
ปญหาอันเนื่องมาจากการทดลองวงจรที่ผิดพลาด
- มีทักษะในการออกแบบวงจรไฮดรอลิกสและนิวแมติกส และแกปญหาไดอยางรวดเร็ว
- มีทักษะการใชโปรแกรมจําลองสถานการณชวยในการออกแบบไดอยางถูกตองรวดเร็ว
3.2 วิธีการสอน
- ผูสอนมีทักษะในการใชสื่อประกอบการสอนและคอมพิวเตอรชวยสอนไดอยางดี
- ผูสอนมีวิธีการสอนแบบบรรยาย อภิปราย การสาธิต หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางการเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
- คะแนนจากรายงาน
- คะแนนจากใบงาน
- คะแนนจากการสอบปฏิบัติ
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาการเรียนรูดว ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายตรงตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- อภิปรายผลการทดลองเปนกลุม เพื่อใหผเู รียนแตละกลุม รวมวิเคราะหผลสรุปออกมา
- มอบหมายงานทําเปนกลุมเพื่อสรางความสัมพันธและความรับผิดชอบรวมกัน
- จัดกลุมการทดลองปฏิบัติการตอวงจร เพือ่ สรางความรูและความรับผิดชอบรวมกัน
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4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพื่อนดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
5.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม มอบหมายงานกลุมการนําเสนออภิปรายโดยใชเทคโนโลยีเขาชวย
- มอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากเว็บไซต หรือสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน และทํา
รายงานโดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
- นําเสนอรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน การใชโปรแกรมจําลองสถานการณชวย
ในการออกแบบวงจร
5.3 วิธีการประเมินผล
- คะแนนจากรายงาน
- คะแนนจากใบงาน
- คะแนนจากการสอบปฏิบัติ
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

1

8

ระบบนิวแมติกส
ความหมาย การคํานวณ
กระบอกสูบ
โครงสรางกระบอกสูบ
เครื่องอัดอากาศ และชุด
บริการ สัญลักษณวาลวแบบ
ตาง ๆ
การออกแบบวงจร
นิวแมติกสลม ใบงานที่ 1
โครงสรางอุปกรณนวิ
แมติกสไฟฟา ใบงานที่2
การใชตัวตรวจจับ การใช
พีแอลซี และเอชเอ็มไอ
ควบคุมวงจรนิวแมติกส
ไฟฟา ใบงานที่ 3-4
การใชงานโปรแกรม
สถานการณจําลองวงจรนิว
แมติกส ใบงานที่ 5
การออกแบบการควบคุมการ
ทํางานแบบตอเนื่อง
ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 7-8

9

สอบกลางภาคเรียน

2

3
4
5

6

7

จํานวน
ชั่วโมง
2-2

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อการสอน
การอภิปราย การสาธิต
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

2-2

การบรรยาย การสาธิต
สื่อ CAI

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

2-2

การบรรยาย
การทดลองปฏิบัติการ
การบรรยาย การสาธิต
การทดลองปฏิบัติการ
การบรรยาย
การทดลองปฏิบัติการ

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

2-2

การบรรยาย สื่อ SIM
การทดลองปฏิบัติการ

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

2-2

การบรรยาย
การทดลองปฏิบัติการ

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

2-2

การทดลองปฏิบัติการ

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
-

2-2
2-2

1.30

30%
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10

ใบงานที่ 9-10

2-2

การทดลองปฏิบัติการ

11

ระบบไฮดรอลิกส
ความหมาย สัญลักษณ
การทํางานของระบบ
ไฮดรอลิกส ใบงานที่ 11
การออกแบบวงจร
ไฮดรอลิกสไฟฟา
ใบงานที่ 12
การคํานวณหาคาความเร็ว
และแรงที่ลูกสูบไฮดรอลิกส
การประยุกตใชงานระบบ
ไฮดรอลิกส การใชงาน
โปรแกรมสถานการณจําลอง
สอบปฏิบัติ
สอบปลายภาคเรียน

2-2

การบรรยาย การสาธิต

2-2

การบรรยาย
การทดลองปฏิบัติการ
การบรรยาย
การทดลองปฏิบัติการ

12
13

14
15

16

2-2

2-2

บรรยาย

2-2

การบรรยาย การสาธิต
สื่อ SIM

20 นาที
1.30

10%
30%

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู*

1

1.3, 3.3, 5.2, 5.3

2

1.3, 3.3, 5.3

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

ทํารายงาน

ตลอดภาคการศึกษา

การทําใบงานการ
ตลอดภาคการศึกษา
ทดลอง
3
2.3, 3.1, 3.3
การสอบปฏิบัติ
16
ปลายภาคเรียน
3
2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.3 สอบกลางภาคเรียน
9
สอบปลายภาคเรียน
16
* ระบุผลการเรียนรูหวั ขอยอยตามแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู

สัดสวนของ
การประเมินผล
10%
20%
10%
30%
30%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
มนูญ ชื่นชม. (2539). นิวแมติกสไฟฟาเบื้องตน. กทม: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุน).
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ขวัญชัย สินทิพยสมบูรณ. (2544). ไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม. กทม: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ฐิฑารีย ถมยา. (2545). นิวแมติกสและนิวแมติกสไฟฟาเบื้องตน. กทม: สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี. (ไทย-ญี่ปุน).
ณรงค ตันชีวะวงศ. (2542). นิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน. กทม: สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน).
ประวิตร ลิมปะวัฒนะ. (2540). ไฮดรอลิกส. กทม: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
พรจิต ประทุมสุวรรณ. (2540). การควบคุมนิวแมติกส. กทม: เรือนแกวการพิมพ.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- อาจารยผูสอนจัดทําเว็บบอรดเพื่อรับขอเสนอแนะในรายวิชานั้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ทบทวนผลประเมินการเรียนรู
- การสังเกตการสอน การปฏิบัติการทดลองจากความสนใจของนักศึกษา
- ผลสอบภาคปฏิบัติ
- ผลการสอบกลางภาค และผลการสอบปลายภาค
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3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงสื่อประกอบการสอน
- ทําวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทบทวนผลคะแนนจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได
- ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลคะแนนและวิธีการใหคะแนน
- ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตรวจสอบคะแนนในการประเมินผลใหมอกี ครั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป
- ปรับปรุงเนื้อหา ขอสอบ รูปแบบการเรียนการสอน และการใชสื่อที่เหมาะสม
- สลับผูสอนเพื่อใหเกิดมุมมองหลาย ๆ ดาน
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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา ELEC4501 ชื่อวิชา ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส

รายวิชานี่เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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สารบัญ
หมวด

หนา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
2
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทาง
วิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
7
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
12
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สารบัญ
หมวด

หนา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
9
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
9
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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