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ค าน า 
 
 แผนการสอนวิชา  “เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์”  รหัสวิชา  1030-5002  เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช  2556  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เนื้อหา
ภายในแบ่งออกเป็น  14  บท  ประกอบด้วย  ทรานสดิวเซอร์   สเตรนเกจทรานสดิวเซอร์ชนิดหม้อแปลงแสดง
ความแตกต่าง  ทรานสดิวเซอร์ชนิดความเหนี่ยวน าและชนิดความจุ  ทรานสดิวเซอร์ชนิดความดัน  เทอร์
โมคัปเปิล ทรานสดิวเซอร์  ตัวตรวจจับอุณหภูมิด้วยความต้านทานและเทอร์มิสเตอร์  ทรานสดิวเซอร์ท างาน
ด้วยแสง  ทรานสดิวเซอร์-เซ็นเซอร์คลื่นเสียง ควัน ความร้อน ก๊าซ  อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดวงจร  การ
ควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์  การควบคุมก าลังไฟฟ้ากระแสตรง  เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่  ใบ
ปฏิบัติงานและใบงาน  เป็นต้น 
 ส าหรับเอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้  ผู้เรียบเรียงได้ทุ่มเทก าลังกาย  ก าลังใจและเวลาใน
การศึกษาค้นคว้า  รวบราม  ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันเพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  โดยมี
ความมุ่งหวังที่จะให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน  และเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่เริ่มจะศึกษา  หรือผู้ที่
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 ท้ายที่สุดนี้  ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณผู้ที่สร้างแหล่งความรู้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่ วน
ส าคัญที่ท าให้เอกสารรายวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  เล่มนี้เสร็จสมบรูณ์เป็นที่เรียบร้อย  และหากผู้ที่
ศึกษาพบข้อบกพร่องหรือมีข้อเสนอแนะประการใด  ขอได้โปรดแจ้งผู้เรียบเรียงทราบด้วย  จักขอบคุณยิ่ง 

 

                                        
 

                                    นายนรเศรษฐ  ไทยแท้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการเรียนรู้รายวิชา 
ช่ือรายวชิา      เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์                                                                                       
รหสัวชิา          1030-5002                        (ท-ป-น)        2( 1-3-4) 
ระดบัชั้น         ปวช                                  สาขาวชิา/กลุ่มวชิา/แผนกวชิา    
หน่วยกิต         3                                       จ านวนคาบรวม                          72                       คาบ 
ทฤษฏี             2                คาบ/สัปดาห์   ปฏิบติั                      3                             คาบ/สัปดาห์ 
ภาคเรียนท่ี      1                                        ปีการศึกษา                        2558 

 
จุดประสงค์รายวชิา 

1. เขา้ใจการท างานของอุปกรณ์ควบคุมในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม     
2. มีทกัษะในการวดั ทดสอบ ตรวจซ่อม และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และ

การประยกุตก์ารใชง้าน   

3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีล าดบัขั้นตอนในการท างานอยา่งถูกตอ้ง
และปลอดภยั  

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงาน

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   
2. ประกอบและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม   
3. ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม     

 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม โครงสร้าง การท างานและคุณลกัษณะของ
อุปกรณ์ควบคุม การเปิด-ปิดวงจร อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์ความร้อน อุณหภูมิ แสง เสียง แรงกล 
ระดบัของเหลว สนามแม่เหล็ก ความช้ืน ก๊าซ ควนั ความดนั (Pressure) อตัราการไหล ความเร็วรอบ การ
ควบคุมแบบต่างๆ และการประยกุตใ์ชง้าน 

 
 
 
 

 



 

รายการหน่วย ช่ือหน่วย และสมรรถนะประจ าหน่วย 
ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที่ 1  ทรานสดิวเซอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทรานสดิวเซอร์ 

 
จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. เพื่ อให้ รู้ และ เข้า ใจ เ ก่ี ยวกับความหมายของ
ทรานสดิวเซอร์ 

2. เพื่อให้มีทกัษะในการค านวณหาค่าการใช้งานโพ
เทนชิโอมิเตอร์ลกัษณะต่างๆ 

3. เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของรายละเอียดคุณสมบติัของโพ
เทนชิโอมิเตอร์ 

4. เพื่อมีจิตส านึกท่ีดีเก่ียวกบัเลือกทรานสดิวเซอร์มา
ใชง้าน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายความหมายของทรานสดิวเซอร์ได ้
2. ขยายความทรานสดิวเซอร์ชนิดความต้านทาน

เปล่ียนแปลงตามต าแหน่งได ้
3. เ ขียนกราฟแสดงความเป็นเชิงเส้นของความ

ตา้นทานในตวัโพเทนชิโอมิเตอร์ได ้
ด้านทกัษะ 

4. สาธิตการค านวณหาค่าการใช้งานโพเทนชิโอ
มิเตอร์ลกัษณะต่างๆ ได ้

ด้านจิตพสัิย 
5. เลือกทรานสดิวเซอร์มาใชง้านได ้
6. จ าแนกรายละเอียดคุณสมบติัของโพเทนชิโอ

มิเตอร์ได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
7. มีความรอบรู้เก่ียวกบัทรานสดิวเซอร์ได ้

 



 

ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที ่2  สเตรนเกจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ต่อสเตรนเกจเพื่อใชง้าน 

 
จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. เพื่อใหรู้้และเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะสเตรนเกจ 
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการต่อสเตรนเกจไปใชง้าน 
3. เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของสเกตรนเกจชนิดแยกออกจาก

กนั 
4. เพื่อมีจิตส านึกท่ีดีเก่ียวกบัการต่อสเตรนเกจเพื่อใช้

งาน 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายลกัษณะสเตรนเกจได ้
2. บรรยายรูปร่างสเตรจเกจได ้
3. ยกตวัอยา่งวสัดุใชผ้ลิตสเตรนเกจได ้
4. เปรียบเทียบความเคน้และความเครียดได ้

ด้านทกัษะ 
5. สาธิตการต่อสเตรนเกจไปใชง้านได ้

ด้านจิตพสัิย 
6. ช้ีแจงสเกตรนเกจชนิดแยกออกจากกนัได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
7. มีความรอบคอบ  ระมดัระวงัในการต่อสเตรนเกจ

ในการใชง้านได ้
 
 

 
 
 



 

  
ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที่ 3 ทรานสดิวเชอร์ชนิดหม้อแปลงแสดงความ
แตกต่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับทรานสดิวเชอร์ชนิดหม้อ

แปลงแสดงความแตกต่าง 
จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. เพื่อให้รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะหม้อ
แปลงแสดงความแตกต่าง 

2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้งานหม้อแปลงแสดง
ความแตกต่าง 

3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของการท างานของหมอ้แปลง
แสดงความแตกต่าง 

4. เพื่อมีจิตส านึกท่ีดีเก่ียวกบัหมอ้แปลงแสดงความ
แตกต่างชนิดแรงดนัไฟตรงและหมอ้แปลงแสดง
ความแตกต่างชนิดแกนหมุน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายรูปร่างลักษณะหม้อแปลงแสดงความ
แตกต่างได ้

2. เขียนรายละเอียดคุณสมบติัของหมอ้แปลงแสดง
ความแตกต่างได ้

ด้านทกัษะ 
3. ทดลองใชง้านหมอ้แปลงแสดงความแตกต่างได ้

ด้านจิตพสัิย 
4. ติดตามการท างานของหมอ้แปลงแสดงความ

แตกต่างได ้
5. จ าแนกระหวา่งหมอ้แปลงแสดงความแตกต่าง

ชนิดแรงดนัไฟตรงและหมอ้แปลงแสดงความ
แตกต่างชนิดแกนหมุนได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
6. มีภูมิคุม้กนัท่ีดีเก่ียวกบัทรานสดิวเชอร์ชนิดหมอ้



 

แปลงแสดงความแตกต่างได ้

ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที่ 4 ทรานสดิวเซอร์ชนิดความเหน่ียวน าและ
ชนิดความจุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ใช้งานทรานสดิวเซอร์ชนิดความเหน่ียวน าและ

ชนิดความจุ 
จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. เพื่อใหรู้้และเขา้ใจเก่ียวกบัรูปร่างทรานสดิวเซอร์
ชนิดความเหน่ียวน า 

2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการใชง้านทรานสดิวเซอร์ชนิด
ความเหน่ียวน าและชนิดความจุ 

3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของทรานสดิวเซอร์ชนิดความ
เหน่ียวน าและชนิดความจุ 

4. เพื่อมีจิตส านึกท่ีดีเก่ียวกบัรายละเอียดคุณสมบติั
ของทรานสดิวเซอร์ชนิดความเหน่ียวน า 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบาย รูป ร่ า งทรานส ดิว เซอ ร์ช นิดความ
เหน่ียวน าได ้

2. สรุปรายละเอียดคุณสมบติัของทรานสดิวเซอร์
ชนิดความเหน่ียวน าได ้

3. เปรียบเทียบเคร่ืองวดัความเร็วรอบและเคร่ืองวดั
ความเร็วของไหลได ้

ด้านทกัษะ 
4. สาธิตการตรวจจบัการเคล่ือนท่ีของแผน่เพลตได ้
5. ทดลองใชง้านพร็อกซีมิตีเซ็นเซอร์ชนิดความจุได ้

ด้านจิตพสัิย 
6. ช้ีแจงทรานสดิวเซอร์ชนิดความจุแบบต่างๆ ได ้
7. น าเซ็นเตอร์ชนิดความจุมาใชง้านได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
8. มีความรอบรู้เก่ียวกบัทรานสดิวเซอร์ชนิดความ

เหน่ียวน าและชนิดความจุได ้ 



 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที ่5  ทรานสดิวเซอร์ชนิดความดัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ 
1. ใชง้านทรานสดิวเซอร์ชนิดความดนั 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเก่ียวกบัหลักการเบ้ืองตน้ของ

ความดนัและการวดัความดนั 
2. เพื่อให้มีทกัษะในการใช้งานทรานสดิวเซอร์ชนิด

ความดนั 
3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของลกัษณะทรานสดิวเซอร์ชนิด

ความดนั 
4. เพื่อมีจิตส านึกท่ีดีเก่ียวกับทรานสดิวเซอร์ชนิด

ความดนัต่อร่วมใชง้านกบัทรานสดิวเซอร์อ่ืน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายหลกัการเบ้ืองตน้ของความดนัและการวดั
ความดนัได ้

2. แยกแยะลกัษณะทรานสดิวเซอร์ชนิดความดนัได ้
ด้านทกัษะ 

3. ฝึกการใชง้านทรานสดิวเซอร์ชนิดความดนัได ้
4. สาธิตทรานสดิวเซอร์ชนิดความดนัต่อร่วมใช้งาน

กบัทรานสดิวเซอร์อ่ืนได ้
ด้านจิตพสัิย 

5. จ าแนกชนิดของการวดัความดนัได ้
6. ยอมรับทรานสดิวเซอร์ชนิดความดนัท่ีผลิตมาใช้

งานได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
7. มีความระมดัระวงัในการใช้งานทรานสดิวเซอร์

ชนิดความดนั  



 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที ่6  เทอร์โมคัปเปิลทรานสดิวเซอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ใชง้านเทอร์โมคปัเปิลทรานสดิวเซอร์ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. เพื่อให้รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้เทอร์

โมคปัเปิล 
2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้งานเทอร์โมคัปเปิล

ทรานสดิวเซอร์ 
3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของการวดัอุณหภูมิเปรียบเทียบ

กบัอุณหภูมิท่ีจุด  0oC 
4. เพื่อมีจิตส านึกท่ีดีเก่ียวกบัลกัษณะหัวใช้งานของ

เทอร์โมคปัเปิล 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายหลกัการเบ้ืองตน้เทอร์โมคปัเปิลได ้
2. รวบรวมขอ้ควรค านึงในการใชง้านเทอร์โมคปัเปิล

ได ้
3. เปรียบเทียบชนิดของเทอร์โมคปัเปิลได ้

ด้านทกัษะ 
4. สังเกตลกัษณะหวัใชง้านของเทอร์โมคปัเปิลได ้
5. สัมผสัเทอร์โมคิปเปิลท่ีผลิตมาใชง้านได ้

ด้านจิตพสัิย 
6. ช้ีแจงการวดัอุณหภูมิเปรียบเทียบกบัอุณหภูมิท่ีจุด  

0oC    ได ้
7. ยอมรับหลกัการชดเชยดว้ยรอยต่อความเยน็ได ้
8. อภิปรายเทอร์โมคปัเปิลเทอร์โมมิเตอร์ได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
9. มีภูมิคุม้กนัท่ีดีเก่ียวกบัการใชง้านเทอร์โมคปัเปิล

ทรานสดิวเซอร์ 
 



 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที่ 7  ตัวตรวจวัดอุณหภูมิด้วยความต้านทาน
และเทอร์มิสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ต่อใชง้านของ  RTD  ใชโ้ลหะพลาตินมั 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการเบ้ืองต้นตัว

ตรวจวดัอุณหภูมิดว้ยความตา้นทาน 
2. เพื่อให้มีทกัษะในการต่อใช้งานของ  RTD  ใช้

โลหะพลาตินมั 
3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของความตา้นทานออกเอาต์พุต

ของ  RTD  ชนิด พลาตินมั 
4. เพื่อมีจิตส านึกท่ีดีเก่ียวกับรายละเอียดคุณสมบัติ

ของเทอร์มิสเตอร์ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายหลักการเบ้ืองต้นตวัตรวจวดัอุณหภูมิด้วย
ความตา้นทานได ้

2. ระบุหลกัการเบ้ืองตน้ของเทอร์มิสเตอร์ได ้
3. สรุปความ  RTD  ท่ีผลิตมาใชง้านได ้
4. เปรียบเทียบชนิดของเทอร์มิสเตอร์ได ้
5. รวบรวมรูปแบบของตวัตรวจวดัอุณหภูมิดว้ยความ

ตา้นทานได ้
ด้านทกัษะ 

6. สังเกตการณ์ใชโ้ลหะพลาตินมัท า  RTD  ได ้
7. ฝึกต่อใชง้านของ  RTD  ใชโ้ลหะพลาตินมัได ้

ด้านจิตพสัิย 
8. ช้ีแจงความตา้นทานออกเอาตพ์ุตของ  RTD  ชนิด 

พลาตินมัได ้
9. จดัล าดบัสัมประสิทธ์ิอุณหภมิของเทอร์มิสเตอร์ได ้
10. จ าแนกรายละเอียดคุณสมบติัของเทอร์มิสเตอร์ได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
11. มีความรอบรู้และรอบคอบใช้งานของ  RTD  ใช้

โลหะพลาตินมัได ้



 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที ่8  ทรานสดิวเซอร์ท างานด้วยแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. น า  LRD  และโฟโตไดโอดใชง้าน 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเก่ียวกับแสงและแหล่งก าเนิด

แสง 
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการน า  LRD  และโฟโตไดโอด

ใชง้าน 
3. เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของคุณสมบติัของ LDR   
4. เพื่อมีจิตส านึกท่ีดีเก่ียวกบัทรานสดิวเซอร์ท างาน

ดว้ยแสง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายแสงและแหล่งก าเนิดแสงได ้
2. ยกตวัอยา่งตวัตา้นทานเปล่ียนค่าตามแสงได ้
3. บรรยายโฟโตไดโอดได ้
4. สรุปความโฟโตทรานซิสเตอร์และการท างานของ

โฟโตทรานซิสเตอร์ได ้
ด้านทกัษะ 

5. ทดลองน า LDR ไปใชง้านได ้
6. สังเกตเซลล์แสงอาทิตยแ์ละเซลล์แสงอาทิตยช์นิด

ฟิลม์บางได ้
ด้านจิตพสัิย 

7. ช้ีแจงคุณสมบติัของ LDR  ได ้
8. น าโฟโตไดโอดไปใชง้านได ้
9. ยอมรับโฟโตดาร์ลิงตนัได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
10. มีระมดัระวงั  รอบคอบในการน า  LRD  และโฟโต

ไดโอดใชง้าน 
 
 
 



 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที่ 9  ทรานสดิเซอร์-เซ็นเซอร์  คลื่นเสียง 
ควนั  ความร้อน  ก๊าซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ใชง้านทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์คล่ืนเสียง  ควนั  

ความร้อน  ก๊าช 
จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. เพื่อให้รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัคล่ืนเสียง 
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการใชง้านทรานสดิวเซอร์และ

เซ็นเซอร์คล่ืนเสียง  ควนั  ความร้อน  ก๊าช 
3. เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของเซ็นเซอร์ป้องกนัอคัคีภยั 
4. เพื่อมีจิตส านึกท่ีดีเก่ียวกบัสัมผสัเซ็นเซอร์ตรวจจบั

ก๊าซร่ัว 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายคล่ืนเสียงได ้
2. สรุปความคล่ืนเหนือเสียงได ้
3. ลงความคิดเห็นเก่ียวกบัทรานสดิวเซอร์คล่ืนเหนือ

เสียงได ้
ด้านทกัษะ 

4. สังเกตเซ็นเซอร์ป้องกนัอคัคีภยัได ้
5. สัมผสัเซ็นเซอร์ตรวจจบัก๊าซร่ัวได ้

ด้านจิตพสัิย 
6. ช้ีแจงการท างานของคล่ืนเหนือเสียงได ้
7. แสวงหาการก าเนิดคล่ืนเหนือเสียงได ้
8. ประยกุตใ์ชง้านคล่ืนเหนือเสียงได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
9. มีภูมิคุม้กนัท่ีดีเก่ียวกบัทรานสดิเซอร์-เซ็นเซอร์  

คล่ืนเสียง ควนั  ความร้อน  ก๊าซ 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที ่10  อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ใชอุ้ปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดวงจร  

 
จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. เพื่อให้รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์ควบคุมวงจร 
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์ควบคุมการเปิด

ปิดวงจร  
3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของสวิตซ์ท างานด้วยมือและ

สวติซ์ท างานดว้ยกลไก 
4. เพื่อมีจิตส านึกท่ีดีเก่ียวกบัสวติซ์อิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายอุปกรณ์ควบคุมวงจรได ้
2. เปรียบเทียบสวิตซ์ท างานดว้ยมือและสวิตซ์ท างาน

ดว้ยกลไกได ้
ด้านทกัษะ 

3. สังเกตสวติซ์อิเล็กทรอนิกส์ได ้
ด้านจิตพสัิย 

4. ยอมรับสวติซ์ท างานดว้ยสนามแม่เหล็กได ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

5. มีความละเอียดรอบคอบในการใชอุ้ปกรณ์ควบคุม
การเปิดปิดวงจร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที่ 11  การควบคุมความเร็วและทิศทาง
มอเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์  

 
จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. เพื่อให้ รู้และเข้าใจเ ก่ียวกับมอเตอร์และชนิด
มอเตอร์ 

2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการควบคุมความเร็วและทิศทาง
มอเตอร์  

3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของวงจรบริดจ์ควบคุมอาร์
เมเจอร์ 

4. เพื่อมีจิตส านึกท่ีดีเก่ียวกบัหลกัการท างานของสเตป
เปอร์มอเตอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายมอเตอร์และชนิดมอเตอร์ได ้
2. ขยายความการกลบัทิศทางการหมุนของมอเตอร์ได ้
3. เปรียบเทียบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบัได ้
ด้านทกัษะ 

4. ทดลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์ได ้
5. สาธิตการควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ท างานได ้

ด้านจิตพสัิย 
6. ยอมรับวงจรบริดจค์วบคุมอาร์เมเจอร์ได ้
7. ช้ีแจงสเตปเปอร์มอเตอร์ได ้
8. ติดตามหลกัการท างานของสเตปเปอร์มอเตอร์ได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
9. มีภูมิคุม้กนัท่ีดีเก่ียวกบัการควบคุมความเร็วและ

ทิศทางมอเตอร์ได ้
 
 



 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที ่12  การควบคุมก าลงัไฟฟ้ากระแสตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ควบคุมก าลงัไฟฟ้ากระแสตรง 

 
จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. เพื่อให้รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัวงจรเรียงกระแสแบบ
ต่างๆ   

2. เพื่ อ ให้ มี ทักษะ ในกา ร ควบ คุมก า ลั ง ไฟ ฟ้ า
กระแสตรง 

3. เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าวงจรเรียงกระแสแบบต่างๆ   
4. เพื่อมี จิตส านึกท่ีดี เ ก่ียวกับควบคุมก าลังไฟฟ้า

กระแสตรง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายวงจรเรียงกระแสแบบต่างๆ  ได ้
ด้านทกัษะ 

2. ทดลองควบคุมก าลงัไฟฟ้าแบบต่างๆ  ได ้
ด้านจิตพสัิย 

3. จ าแนกวงจรเรียงกระแสแบบต่างๆ  ได ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

4. มีความรอบรู้ในการควบคุมก าลงัไฟฟ้ากระแสตรง
ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที ่13  เคร่ืองจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ใชเ้คร่ืองจ่ายแรงดนัไฟฟ้าคงท่ี 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. เพื่อให้รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัตวัรักษาระดบัแรงดัน

คงท่ีแบบเชิงเส้น 
2. เพื่อให้มีทกัษะในการใช้เคร่ืองจ่ายแรงดันไฟฟ้า

คงท่ี 
3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของชนิดตวัรักษาระดับแรงดัน

คงท่ีแบบเชิงเส้น 
4. เพื่อมีจิตส านึกท่ีดีเก่ียวกับพื้นฐานตวัรักษาระดับ

แรงดนัคงท่ีแบบเชิงเส้น 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายตวัรักษาระดบัแรงดนัคงท่ีแบบเชิงเส้นได ้
2. รวมรวมพื้นฐานตวัรักษาระดบัแรงดนัคงท่ีแบบเชิง

เส้นได ้
3. สรุปความไอซีรักษาระดบัแรงดนัคงท่ีแบบเชิงเส้น

ชนิด  3  ขาได ้
ด้านทกัษะ 

4. สาธิตการควบคุมรอบการท างานได ้
5. ทดลองใชไ้อซีรักษาระดบัแรงดนัคงท่ีแบบเชิงเส้น

ชนิด  3  ขาได ้
6. สังเกตไอซีรักษาระดับแรงดันคงท่ีแบบเชิงเส้น

เบอร์  723  ได ้
ด้านจิตพสัิย 

7. จ าแนกชนิดตวัรักษาระดบัแรงดนัคงท่ีแบบเชิงเส้น
ได ้

8. เลือกตวัรักษาระดบัแรงดนัคงท่ีมาใชง้านได ้
9. ช้ีแจงวงจรป้องกนัภายในตวัไอซีรักษาระดบัคงท่ี

แบบเชิงเส้น 
 



 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
10. มีความระมัดระว ัง ในการใช้ง าน เค ร่ือง จ่ าย

แรงดนัไฟฟ้าคงท่ีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
รายชื่อหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

หน่วยการสอน/การเรียนรู้ 
วิชา  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 

          รหัส     1030-5002               คาบ/สัปดาห์        4     คาบ 
รวม    72    คาบ 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วย ทฤษฎ ี
จ านวนคาบ 

ทฤษฎ ี ปฏบิัติ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 
 

ทรานสดิวเซอร์ 
สเตรนเกจ 
ทรานสดิวเซอร์ชนิดหมอ้แปลงแสดงความแตกต่าง 
ทรานสดิวเซอร์ชนิดความเหน่ียวน าและชนิดความจุ 
ทรานสดิวเซอร์ชนิดความดนั 
เทอร์โมคปัเปิล ทรานสดิวเซอร์ 
ตวัตรวจจบัอุณหภูมิดว้ยความตา้นทานและเทอร์มิสเตอร์ 
ทรานสดิวเซอร์ท างานดว้ยแสง 
ทรานสดิวเซอร์-เซ็นเซอร์คล่ืนเสียง ควนั ความร้อน ก๊าซ 
อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดวงจร 
การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ 
การควบคุมก าลงัไฟฟ้ากระแสตรง 
เคร่ืองจ่ายแรงดนัไฟฟ้าคงท่ี 
 

2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

6 
2 
6 
6 
6 
2 
2 
6 
2 
6 
3 
3 
2 
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