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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและควบคุม 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและควบคุม 
8. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
9. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
10. วิธีการทำความสะอาด  
11. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
12. เก็บเครื่องมือ  
13. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกความหมาย
ของการวัด 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกรูปแบบของ
การวัด 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกคุณสมบัติ
พ้ืนฐานของเครื่องมือวัด 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอธิบายคำนิยามที่
ใช้ในการวัดทางอุตสาหกรรม 

6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอธิบายสัญญาณ
มาตรฐาน 

7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกระบบหน่วย
วัด 

8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกหน่วยและ
สัญลักษณ์ของหน่วยพ้ืนฐานในระบบ
ต่างๆ  

9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
10. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
11. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 2 สวิตช์ไฟฟ้า 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของสวิตช์

ไฟฟ้าตามคู่มือ 
8. การวัดและทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง สวิตช์ไฟฟ้าตาม

หลักการ 
9. การบำรุงรักษาสวิตช์ไฟฟ้าตามคู่มือ 
10. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
11. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
12. วิธีการทำความสะอาด  
13. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
14. เก็บเครื่องมือ  
15. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกลักษณะ
สมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของสวิตช์ไฟฟ้าตามคู่มือ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและทดสอบ 
ปรับแต่ง ติดตั้ง สวิตช์ไฟฟ้าตามหลักการ 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสวิตช์
ไฟฟ้าตามคู่มือ 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 3 อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์

ตรวจจับวัตถุตามคู่มือ 
8. การวัดและทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ

ตามหลักการ 
9. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุตามคู่มือ 
10. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
11. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
12. วิธีการทำความสะอาด  
13. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
14. เก็บเครื่องมือ  
15. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกลักษณะ
สมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุตามคู่มือ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและทดสอบ 
ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ
ตามหลักการ 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุตามคู่มือ 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 4 อุปกรณ์วัด 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์วัด 
8. อุปกรณ์แปลงรูป 
9. อุปกรณ์ตรวจวัด 
10. มาตรวัด 
11. เครื่องส่งสัญญาณ 
12. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
13. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
14. วิธีการทำความสะอาด  
15. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
16. เก็บเครื่องมือ  
17. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบอกความหมายของ
อุปกรณ์วัด 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบอกองค์ประกอบของ
อุปกรณ์แปลงรูป 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบอกองค์ประกอบของ
อุปกรณว์ัด 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบอกอุปกรณ์ตรวจวัด 
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบอกความหมายของ

มาตรวัด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบอกลักษณะของ

เครื่องส่งสัญญาณ 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
10. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 5 ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์การวัด 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์การวัด 
8. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
9. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
10. วิธีการทำความสะอาด  
11. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
12. เก็บเครื่องมือ  
13. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอก
ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์การวัดตาม
คู่มือ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 6 อุปกรณ์วัดความเร็ว 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์

วัดความเร็ว ตามคู่มือ 
8. การวัดและทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดความเร็ว 

ตามหลักการ 
9. การบำรุงรักษาอุปกรณ์อุปกรณ์วัดความเร็ว ตามคู่มือ 
10. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
11. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
12. วิธีการทำความสะอาด  
13. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
14. เก็บเครื่องมือ  
15. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกลักษณะ
สมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของอุปกรณ์วัดความเร็ว ตามคู่มือ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและทดสอบ 
ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดความเร็ว 
ตามหลักการ 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
อุปกรณ์วัดความเร็ว ตามคู่มือ 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 7 อุปกรณ์วัดตำแหน่ง 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์

วัดตำแหน่งตามคู่มือ 
8. การวัดและทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดตำแหน่ง 

ตามหลักการ 
9. การบำรุงรักษาอุปกรณ์วัดตำแหน่งตามคู่มือ 
10. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
11. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
12. วิธีการทำความสะอาด  
13. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
14. เก็บเครื่องมือ  
15. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกลักษณะ
สมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของอุปกรณ์วัดตำแหน่งตามคู่มือ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและทดสอบ 
ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดตำแหน่งตาม
หลักการ 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
อุปกรณ์วัดตำแหน่งตามคู่มือ 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 8 อุปกรณ์วัดแรงบิด 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์

วัดแรงบิดตามคู่มือ 
8. การวัดและทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดแรงบิด 

ตามหลักการ 
9. การบำรุงรักษาอุปกรณ์วัดแรงบิดตามคู่มือ 
10. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
11. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
12. วิธีการทำความสะอาด  
13. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
14. เก็บเครื่องมือ  
15. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกลักษณะ
สมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของอุปกรณ์วัดแรงบิดตามคู่มือ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและทดสอบ 
ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดแรงบิดตาม
หลักการ 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
อุปกรณ์วัดแรงบิดตามคู่มือ 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 9 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์

วัดอุณหภูมิ ตามคู่มือ 
8. การวัดและทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 

ตามหลักการ 
9. การบำรุงรักษาอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ตามคู่มือ 
10. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
11. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
12. วิธีการทำความสะอาด  
13. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
14. เก็บเครื่องมือ  
15. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกลักษณะ
สมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ตามคู่มือ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและทดสอบ 
ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ตาม
หลักการ 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ตามคู่มือ 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 10 อุปกรณ์วัดความดัน 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์

วัดความดันตามคู่มือ 
8. การวัดและทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดความดัน

ตามหลักการ 
9. การบำรุงรักษาอุปกรณ์วัดความดันตามคู่มือ 
10. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
11. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
12. วิธีการทำความสะอาด  
13. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
14. เก็บเครื่องมือ  
15. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกลักษณะ
สมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของอุปกรณ์วัดความดันตามคู่มือ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและทดสอบ 
ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดความดันตาม
หลักการ 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
อุปกรณ์วัดความดันตามคู่มือ 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 11 อุปกรณ์วัดอัตราการไหล 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์

วัดอัตราการไหลตามคู่มือ 
8. การวัดและทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดอัตราการ

ไหลตามหลักการ 
9. การบำรุงรักษาอุปกรณ์วัดอัตราการไหลตามคู่มือ 
10. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
11. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
12. วิธีการทำความสะอาด  
13. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
14. เก็บเครื่องมือ  
15. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกลักษณะ
สมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของอุปกรณ์วัดอัตราการไหลตามคู่มือ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและทดสอบ 
ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดอัตราการไหล
ตามหลักการ 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
อุปกรณ์วัดอัตราการไหลตามคู่มือ 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 12 อุปกรณ์วัดระดับ 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์

วัดระดับตามคู่มือ 
8. การวัดและทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดระดับตาม

หลักการ 
9. การบำรุงรักษาอุปกรณ์วัดระดับตามคู่มือ 
10. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
11. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
12. วิธีการทำความสะอาด  
13. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
14. เก็บเครื่องมือ  
15. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกลักษณะ
สมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของอุปกรณ์วัดระดับตามคู่มือ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและทดสอบ 
ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดระดับตาม
หลักการ 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
อุปกรณ์วัดระดับตามคู่มือ 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  

 



นายสง่า  คูคำ ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 32 

 

รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 13 อุปกรณ์วัดน้ำหนัก 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์

วัดน้ำหนักตามคู่มือ 
8. การวัดและทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดน้ำหนักตาม

หลักการ 
9. การบำรุงรักษาอุปกรณ์วัดน้ำหนักตามคู่มือ 
10. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
11. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
12. วิธีการทำความสะอาด  
13. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
14. เก็บเครื่องมือ  
15. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกลักษณะ
สมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของอุปกรณ์วัดน้ำหนักตามคู่มือ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและทดสอบ 
ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์วัดน้ำหนักตาม
หลักการ 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
อุปกรณ์วัดน้ำหนักตามคู่มือ 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 14 รีเลย์ 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของรีเลย์ตาม

คู่มือ 
8. การวัดและทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง รีเลย์ตามหลักการ 
9. การบำรุงรักษารีเลย์ตามคู่มือ 
10. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
11. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
12. วิธีการทำความสะอาด  
13. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
14. เก็บเครื่องมือ  
15. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกลักษณะ
สมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของรีเลย์ตามคู่มือ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและทดสอบ 
ปรับแต่ง ติดตั้ง รีเลย์ตามหลักการ 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษารีเลย์
ตามคู่มือ 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 15 อุปกรณ์หน่วงเวลา 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์

หน่วงเวลาตามคู่มือ 
8. การวัดและทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์หน่วงเวลาตาม

หลักการ 
9. การบำรุงรักษาอุปกรณ์หน่วงเวลาตามคู่มือ 
10. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
11. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
12. วิธีการทำความสะอาด  
13. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
14. เก็บเครื่องมือ  
15. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกลักษณะ
สมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของอุปกรณ์หน่วงเวลาตามคู่มือ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและทดสอบ 
ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์หน่วงเวลาตาม
หลักการ 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
อุปกรณ์หน่วงเวลาตามคู่มือ 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา 30127-2003 วิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ท-ป-น 2 3 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

หน่วยที่ 16 อุปกรณ์นับ 
หัวข้อย่อยด้านความรู้ หัวข้อย่อยด้านทักษะ 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์

นับตามคู่มือ 
8. การวัดและทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์นับตาม

หลักการ 
9. การบำรุงรักษาอุปกรณ์นับตามคู่มือ 
10. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
11. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
12. วิธีการทำความสะอาด  
13. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
14. เก็บเครื่องมือ  
15. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกลักษณะ
สมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของอุปกรณ์นับตามคู่มือ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและทดสอบ 
ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์นับตามหลักการ 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
อุปกรณ์นับตามคู่มือ 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ  

 


