
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

 
 

จุดประสงค 
 

 ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน  ผูชวย
วิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว  มีความรู  ความสามารถ   เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 
 

1. เพื่อใหมีความรู และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร  คณิตศาสตร    
วิทยาศาสตร นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส ใหเกิด
ความเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรู    และทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตาม
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพ อิเล็กทรอนิกส ใหมีประสิทธิ-
ภาพและประสิทธิผล 

3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
งานอิเล็กทรอนิกส 

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว และสังคม  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ 

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการแกปญหา 
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน 
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค 
6. ติดตั้ง ทดสอบ  วิเคราะห อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส และเครื่องมือวัด 
7. ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ และบํารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

สาขางานอเิล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
8. ติดตั้ง ควบคุม ระบบอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
9. บํารุงรักษา ระบบอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 
8. ติดตั้ง ควบคุม ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
9. บํารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

สาขางานระบบโทรคมนาคม 
8. ติดตั้ง ควบคุม และบํารุงรักษา ระบบสื่อสารวิทยุและโทรศัพท 
9. ติดตั้ง ควบคุม และบํารุงรักษา ระบบโทรคมนาคม 

สาขางานระบบเสียงและภาพ 
8. ติดตั้ง ควบคุม ระบบเสียงและระบบภาพ 
9. บํารุงรักษา ระบบเสียงและระบบภาพ 
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โครงสราง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส 

     
 

  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร   รวมไมนอยกวา  92  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 62 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 28 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 92 หนวยกิต 
 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สาขางานอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชา
ชางอิเล็กทรอนิกส 
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ตอไปนี้ 
 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 (5) 
 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4) 
 3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
 3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด 3 (4) 
 3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 2 (3) 
 3105-0003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (3) 
 3105-0004 งานพื้นฐานวงจรพัลสและดิจิตอล 2 (3) 
 3105-0005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 3 (4) 
  รวม    19 (30) 
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1. หมวดวิชาสามัญ  24 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3) 
 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 
 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
 

 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต ) 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4) 
 3000-1521 คณิตศาสตร 2 3 (3) 
 3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3) 
 
2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 62 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 15 หนวยกิต  
 ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 4 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคณุภาพ 3000-010X และ
กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3105-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3 (4) 
 3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (3) 
 3105-1003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (3) 
 3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค 2 (3) 
 3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3) 
 3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4) 
 
หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร 
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 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 28 หนวยกิต 
         ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-10  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3105-2001 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง 2 (3) 
 3105-2002 พัลสเทคนิค 2 (3) 
 3105-2003 ออปแอมปและลิเนียรไอซี 2 (3) 
 3105-2004 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม   2 (3) 
 3105-2005 ระบบเสียง 2 (3) 
 3105-2006 ระบบภาพ 2 (3) 
 3105-2007 เทคนิคเครื่องรับสงวิทยุ 2 (3) 
 3105-2008 ระบบโทรคมนาคม 2 (3) 
 3105-2009 ระบบโทรศัพท 2 (3) 
 3105-2010 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 2 (3) 
 3105-2011 การออกแบบวงจรดิจิตอล 2 (3) 
 3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร 2 (3) 
 3105-2013 เทคนิคการอินเทอรเฟส 2 (3) 
 3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร 2 (3) 
 3105-2015 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 2 (3) 
 3105-2016 ระบบสื่อสารแอนะลอก 2 (3) 
 3105-2017 ระบบสื่อสารดิจิตอล 2 (3) 
 3105-2018 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 2 (3) 
 3105-2019 คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3 (3) 
 3105-2020 พื้นฐานสนามแมเหล็กไฟฟา 3 (3) 
 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน  4  สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางาน
หนึ่ง หรือเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิตที่กําหนด 

1. วิชาชีพสาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 
 3105-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (4) 
 3105-2102 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรม 3 (4) 
 3105-2103 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 3 (4) 
 3105-2104 หุนยนตในระบบงานอุตสาหกรรม 3 (4) 



 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 7 ~

 3105-2105 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 (4) 
 3105-2106 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 3 (4) 
 3105-2107 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 (4) 
 3105-2108 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 3 (4) 
 3105-2109 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 (4) 
 3105-2110 เครื่องถายเอกสารระบบแอนะล็อก 3 (4) 
 3105-2111 เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 3 (4) 
 3105-2112 เครื่องถายเอกสารสี 3 (4) 
 3105-4101 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 4 (*) 
 3105-4102 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 4 (*) 
 3105-4103 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 4 (*) 
 3105-4104 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 4 4 (*) 
 

2. วิชาชีพสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร  
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3105-2201 งานบริการคอมพิวเตอรและอุปกรณ 3 (4) 
 3105-2202 งานบริการระบบอินเทอรเน็ต 3 (4) 
 3105-2203 งานซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณ 3 (4) 
 3105-2204 งานบริการคอมพิวเตอรในอุตสาหกรรม 3 (4) 
 3105-2205 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอร 1 3 (4) 
 3105-2206 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอร 2 3 (4) 
 3105-2207 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอร 1 3 (4) 
 3105-2208 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอร 2 3 (4) 
 3105-2209 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอร  3 (4) 
 3105-4201 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 1 4 (*) 
 3105-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 2 4 (*) 
 3105-4203 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 3 4 (*) 
 3105-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 4 4 (*) 
 

3. วิชาชีพสาขางานระบบโทรคมนาคม 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3105-2301 ระบบสื่อสารดวยเสนใยนําแสง 3 (4) 
 3105-2302 ระบบสื่อสารดาวเทียม 3 (4) 
 3105-2303 ระบบสื่อสารไมโครเวฟ 3 (4) 
 3105-2304 ระบบสายสงและสายอากาศ 3 (4) 
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 3105-2305 ระบบเรดารและโซนาร 3 (4) 
 3105-2306 ปญหาพิเศษโทรคมนาคม 1 3 (4) 
 3105-2307 ปญหาพิเศษโทรคมนาคม 2 3 (4) 
 3105-2308 วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 1 3 (4) 
 3105-2309 วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 2 3 (4) 
 3105-2310 ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม 3 (4) 
 3105-4301 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 1 4 (*) 
 3105-4302 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 2 4 (*) 
 3105-4303 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 3 4 (*) 
 3105-4304 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 4 4 (*) 
 

4. วิชาชีพสาขางานระบบเสียงและภาพ 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3105-2401 ระบบกระจายเสียงและภาพ 3 (4) 
 3105-2402 ระบบโทรทัศน CCTV, CATV, MATV  3 (4) 
 3105-2403 ระบบสตูดิโอ 3 (4) 
 3105-2404 ปญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 1 3 (4) 
 3105-2405 ปญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 2 3 (4) 
 3105-2406 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงและภาพ 1 3 (4) 
 3105-2407 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงและภาพ 2 3 (4) 
 3105-2408 ประดิษฐกรรมระบบเสียงและภาพ  3 (4) 
 3105-4401 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 1 4 (*) 
 3105-4402 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 2 4 (*) 
 3105-4403 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 3 4 (*) 
 3105-4404 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 4 4 (*) 
 
 สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 
40 ช่ัวโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 
 2.4 โครงการ  4 หนวยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3105-6001 โครงการ 4 (*) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา  
 
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน 
 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง 
 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 
3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด 3 (4) 
  (Basic Electric Circuits and Measurements) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการวัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาเพิ่มเติม  การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงเบื้องตน 
2. วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับเบื้องตน 
3. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงดวยเครื่องมือท่ีเกี่ยวของ 
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสสลับดวยเครื่องมือท่ีเกี่ยวของ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติกฎของโอหม การตอวงจรความตานทาน วงจรแบงแรงดันไฟฟาและวงจรแบง
กระแส  วงจรบริดจ  กฎของเคอรชอฟฟ  ทฤษฎีของเทวินินและนอรตัน  หลักการกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
พารามิเตอรของรูปคลื่นไซน เฟสเซอรไดอะแกรม  อิมพีแดนซ  วงจร  R-C-L  แบบอนุกรมและขนาน  วงจรเร
โซแนนซ วงจรฟลเตอร  โครงสราง หลักการทํางานและการใชงานของโวลตมิเตอร  แอมมิเตอร   และมัลติ
มิเตอร  เครื่องกําเนิดสัญญาณและออสซิลโลสโคป 
 
3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 2 (3) 
  (Electronic Drawing) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจหลักการออกแบบในงานชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อใหมีทักษะในการเขียนแบบ  อานแบบ  ผลิตวงจรพิมพและงานซิลสกรีน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาเพิ่มเติม  การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนรูปสัญลักษณของวัสดุอุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ตามมาตรฐานสากล 
2. เขียนแบบและอานแบบงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
3. ออกแบบและเขียนแบบแผนวงจรพิมพข้ันพื้นฐานและซิลสกรีน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ  เกี่ยวกับสัญลักษณของวัสดุอุปกรณในงานไฟฟาและอิ เล็กทรอนิกสตาม
มาตรฐานสากล  การเขียนแบบ  และอานแบบในลักษณะของบล็อกไดอะแกรม (Block  Diagram)  สคีเมติก
ไดอะแกรม  (Schematic  Diagram)    ซิงเกิลไลนไดอะแกรม    (Single  Line  Diagram)    วายริงไดอะแกรม  
(Wiring  Diagram)  พิกทรอเรียลไดอะแกรม  (Pictorial  Diagram) ผังงาน (Flow  Chart) การเขียนแบบและ
อานแบบระบบไฟฟาภายในอาคาร การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสท้ังท่ีใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
อุปกรณเครื่องสื่อสารและโทรคมนาคม   อุปกรณอิ เล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม   อุปกรณดิจิตอลและ
คอมพิวเตอร  ตลอดจนอุปกรณพิเศษทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ การออกแบบ เขียนแบบ แผนวงจรพิมพ 
(Printed Circuit) ข้ันพื้นฐานและงานซิลสกรีน 
 
3105-0003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (3) 
  (Basic Electronic Circuits) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางาน  คุณลักษณะทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อใหมีความสามารถการนําวงจรเบื้องตนของอุปกรณตาง ๆ ประยุกตใชงานวิชาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควา หาความรูเพิ่มเติม  ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายโครงสราง  หลักการทํางานและคุณลักษณะอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
2. วัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
3. ประยุกตใชงานวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติโครง สรางสัญลักษณ คุณลักษณะทางไฟฟา การวัดและทดสอบและวงจรใชงาน
เบื้องตนของอุปกรณโซลิดสเตตตาง ๆ เชน ไดโอด  ซีเนอรไดโอด ทรานซิสเตอร เฟต ไอซีออปแอมป  
อุปกรณไธริสเตอร  เชน  SCR, TRIAC,DIAC  และอุปกรณ  OPTOELECTRONICS  การใชคูมืออุปกรณ 
 
3105-0004 งานพื้นฐานวงจรพัลสและดิจิตอล 2 (3) 
  (Basic Pulse and Digital Circuits) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการทํางานดิจิตอลเบื้องตน  และวงจรพัลส สวิตชิง 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชงานดิจิตอลและวงจรพัลส สวิตชิง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาเพิ่มเติม การทํางานดวยความรอบคอบ และปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายหลักการทํางานดิจิตอลเบื้องตน  และวงจรพัลส สวิตชิง 
2. วัดและทดสอบวงจรดวยเครื่องมือท่ีเกี่ยวของ 
3. ประยุกตใชงานดิจิตอลและวงจรพัลส  สวิตชิง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ ระบบตัวเลข การเปลี่ยนฐานและการคํานวณเลขฐานตาง ๆ โดยเฉพาะเลขฐานสอง  
ฐานสิบ และฐานสิบหก  รหัสไบนารีตางๆ ลอจิกเกตพื้นฐาน  หลักการเขียน LOGIC EXPRESSION, LOGIC 
DIAGRAM, CONTACT DIAGRAM, TIMING DIAGRAM    และ     TRUTH TABLE    ของวงจรลอจิก  
การลดรูปสมการลอจิก  วงจรดิจิตอลคอมบิเนชั่นและซีเควนเชียลเบื้องตน  สัญญาณไฟฟาชนิดตาง ๆ 
ความหมายและความสัมพันธของคาพารามิเตอร  วงจรแปลงรูปสัญญาณ   หลักการของอิเล็กทรอนิกสสวิตชิง        
ลักษณะและการทํางานของวงจรมัลติไวเบรเตอร  และไอซี ไทเมอร 
 
3105-0005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 3 (4) 
  (Basic Audio and Video System) 
จดุประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครื่องรับโทรทัศน              
และวิดีโอเทป 

2. วัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟา วงจรเครื่องรับวิทยุ  เครื่องขยายเสียง เครื่องรับโทรทัศน               
และวิดีโอเทป 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาเพิ่มเติม การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุ  เครื่องขยายเสียง  เครื่องรับโทรทัศน  และวิดีโอเทป 
2. วัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาของเครื่องรับวิทยุ  เครื่องขยายเสียง  เครื่องรับ 

โทรทัศน และวิดีโอเทป 
3. ประยุกตใชงานเครื่องรับวิทยุ  เครื่องขยายเสียง  และวิดีโอเทปในงานตาง ๆ ได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ  บล็อกไดอะแกรม หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ  AM, FM  และ  FM 
MPX  หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง   การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียง  ระบบเสียง  
และอุปกรณประกอบ  หลักการทํางานของระบบโทรทัศน  และการทํางานของวงจรภาคตาง ๆ หลักการทํางาน
เบื้องตนของเครื่องวิดีโอเทป 
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3105-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3 (4) 
  (Electric Circuit Analysis) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหวงจรและโครงขายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน วัด ทดสอบ วงจรและโครงขายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหผลและเขียนรายงาน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาและผลตอบสนองตอไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับของ
โครงขายไฟฟา 

2. วัด ทดสอบ คุณลักษณะทางไฟฟาและผลตอบสนองตอไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ ของ
วงจรตัวตานทาน คาปาซิเตอร และอินดักเตอร วงจรแมเหล็กไฟฟา 

3. วิเคราะหผลของการทดสอบ ผลตอบสนองตอไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  ของวงจร ตัว
ตานทาน คาปาซิเตอร อินดักเตอร  และวงจรแมเหล็กไฟฟา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  ทฤษฎีโครงขาย(Network 
Theorems)ไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ คุณลักษณะทางไฟฟาและผลตอบสนองตอไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับของวงจรตัวตานทาน คาปาซิเตอร และอินดักเตอร วงจรแมเหล็กไฟฟา กําลังไฟฟากระแสสลับ   
วงจรเรโซแนนซ ฟลเตอร พารามิเตอรของวงจรสองทางเขาออก (Two-Port Parameters)  ระบบไฟฟาโพลีเฟส 
วงจรทรานสฟอรเมอร วงจรคับเปล สัญญาณไฟฟาท่ีไมเปนรูปคลื่นไซนและฮารโมนิกส  
 
3105-1002 เคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (3) 
  (Electrical and Electronic Instruments) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานและการใชเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. กําหนดคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
2. จัดเตรียมและเลือกใชเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
3. ออกแบบและติดตั้งเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การวัด หนวยของการวัดทางไฟฟา ความเที่ยงตรง และความแมนยําในการวัด 
หลักการทํางาน โครงสราง การขยายยานวัด การตรวจซอมและบํารุงรักษามัลติมิเตอร วัตตมิเตอร ฟรีเควนซี
มิเตอร บริดจมิเตอร อิเล็กทรอนิกสมัลติมิเตอร การใชทรานสดิวเซอรในการวัด และเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส
กับงานอุตสาหกรรม 
 
3105-1003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (3) 
  (Electronic Circuit Analysis) 
จดุประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในวงจรยานความถี่ตํ่า 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในวงจรยานความถี่ตํ่า 
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในวงจรยานความถี่ตํ่า 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาของไดโอด ทรานซิสเตอร และเฟต 
2. วิเคราะหวงจรแหลงจายกําลังและวงจรขยายยานความถี่ตํ่า 
3. ออกแบบวงจรแหลงจายกําลังและวงจรขยายยานความถี่ตํ่า 
4. วัดและทดสอบวงจรดวยเครื่องมือท่ีเกี่ยวของ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติทางไฟฟา พารามิเตอรและการใชงานของไดโอด ทรานซิสเตอรและเฟต 
การแปลความหมายจาก DATA SHEET  การใหไบแอส   การวิเคราะห   และออกแบบ   วงจรแหลงจายกําลัง 
วงจรขยายในยานความถี่ตํ่า    สําหรับสัญญาณขนาดเล็ก    วงจรขยายสัญญาณหลายภาค      วงจรขยายเนกาทิฟ
ฟดแบ็ก และวงจรขยายกําลัง 
 
3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค 2 (3) 
  (Digital Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณและวงจรดิจิตอล 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชันและซีเควนเชียล 
3. เพื่อใหสามารถวัดและทดสอบอุปกรณและวงจรดิจิตอล 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการทํางานของอุปกรณและวงจรดิจิตอล 
2. ออกแบบวงจรดิจิตอลแบบคอมบิเนชันและซีเควนเชียล 
3. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรดิจิตอล 
4. ประยุกตใชงานอุปกรณและวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะหและออกแบบวงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล การลดรูปสมการ 
วงจรลอจิกเกต วงจรมัลติเพล็กซ วงจรดีมัลติเพล็กซ  วงจรดีโคดเดอร  วงจรเอ็นโคดเดอร  วงจรโคดคอนเวอร
เตอร วงจรคอมพาเรเตอร วงจรโมโนสเตเบิล  วงจรสรางสัญญาณคล็อก ฟลิปฟลอป วงจรเคานเตอร   วงจร
ชิพรีจิสเตอร  บัฟเฟอร  วงจรคํานวณทางคณิตศาสตร  โครงสรางและการใชงานหนวยความจําแบบตาง ๆ     
วงจรแปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจิตอล และการประยุกตใชงานในอุตสาหกรรม 
 
3105-2001 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง 2 (3) 
  (High Frequency Electronic Circuit Analysis) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจคุณสมบัติ การทํางานและการใชงานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในวงจรยาน
ความถี่สูง 

2. เพื่อใหมีความสามารถวัดและทดสอบวงจรใชงานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในวงจรยาน
ความถี่สูง 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน  และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรในยานความถี่สูงของไดโอด ทรานซิสเตอรและเฟต 
2. วิเคราะหและออกแบบวงจรยานความถี่สูง เชน วงจรออสซิเลเตอร วงจรขยายยานความถี่สูง 

วงจรขยายแบบจูนด วงจรทวีความถี่ วงจรแมตชิงและฟลเตอร  
3. ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของอุปกรณในยานความถี่สูง  
4. ทดสอบวงจรใชงานของอุปกรณในวงจรยานความถี่สูง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน
ความถี่สูงของไดโอด ทรานซิสเตอร และเฟต    การวิเคราะหและออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร วงจรขยายยาน
ความถี่สูง  วงจรขยายแบบจูนด วงจรทวีความถี่ วงจรแมตชิง และฟลเตอร 
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3105-2002 พัลสเทคนิค 2 (3) 
  (Pulse Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหรูปสัญญาณไฟฟาและวงจรพัลสและสวิตชิง ในงานอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานออกแบบวงจรพัลสไดตามขอกําหนด 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สรางรูปสัญญาณไฟฟาตาง ๆ ตามขอกําหนด 
2. สรางวงจรแปลงรูปสัญญาณไฟฟาตามขอกําหนด 
3. วัดและทดสอบคุณสมบัติวงจรพัลส 
4. ประยุกตใชวงจรพัลสในงานอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การออกแบบวงจรและสรางรูปสัญญาณไฟฟาแบบตาง ๆ วงจรแปลงรูป
สัญญาณ วงจรคลิปเปอรและแคลมเปอร วงจรลดทอนสัญญาณ วงจรอินทิเกรเตอร วงจรดิฟเฟอรเรนชิเอเตอร  
วงจรสวิตช   ชมิตตทริกเกอร    วงจรมัลติไวเบรเตอร   วงจรทริกเกอร   วงจรสรางสัญญาณไทมเบสและการ
ซิงคโครไนซ 
 
3105-2003 ออปแอมปและลิเนียรไอซี 2 (3) 
  (Op-Amp and Linear IC) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติวงจรออปแอมปและลิเนียรไอซี 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานออกแบบและทดสอบวงจรออปแอมปในงานอิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบวงจรใชงานออปแอมปและลิเนียรไอซี 
2. สรางวงจรใชงานออปแอมปและลิเนียรไอซี 
3. วัดและทดสอบวงจรใชงานออปแอมปและลิเนียรไอซี 
4. ประยุกตใชวงจรออปแอมปและลิเนียรไอซีกับงานอุตสาหกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ วงจรดิฟเฟอรเรนเชียลแอมปลิไฟเออร ออกแบบวงจรกรองความถี่ วงจรขยาย

สัญญาณไฟฟา วงจรสวิตช ชมิตตทริกเกอร  วงจรเกต   วงจรขยายสัญญาณหลายชอง  วงจรกําเนิดสัญญาณรูป
ไซน รูปสแควร  รูปแรมพ  วงจรควบคุมแรงดันไฟฟาคงที่และกระแสไฟฟาคงที่ วงจรแปลงรูปคลื่นสัญญาณ 
วงจรเฟสล็อกลูป วงจรซินทิไซเซอร และวงจรเครื่องมือวัดทางไฟฟา  

 
3105-2004 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 (3) 
  (Industrial Electronics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติของอุปกรณเซนเซอร ทรานสดิวเซอร อุปกรณไทริสเตอร 
มอเตอร   รีเลย และเพาเวอรเซมิคอนดักเตอร 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติ  งานวัดทดสอบอุปกรณ  วงจรขยายสัญญาณจากอุปกรณตรวจจับ รีเลย 
หลอดไฟฟา มอเตอร ในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

3. ออกแบบ ทดสอบ และประยุกตใชงานวงจรควบคุมอัตโนมัติ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณเซนเซอร รีเลย อุปกรณแสดงผล และอุปกรณขับเคลื่อนทางกลไก 
2. ออกแบบวงจรควบคุมอัตโนมัติใชรวมกับอุปกรณเซนเซอร 
3. ใชเครื่องมือวัดรูปสัญญาณในระบบควบคุมอัตโนมัติ 
4. ประยุกตวงจรควบคุมอัตโนมัติโดยมีอุปกรณตรวจจับและอุปกรณขับเคลื่อน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติอุปกรณเซนเซอร   ขับเคลื่อนทางกลไก     วงจรแปลงสัญญาณควบคุม
อุปกรณไทริสเตอร และเพาเวอรเซมิคอนดักเตอร  ในระบบการควบคุมอัตโนมัติ 
 
3105-2005 ระบบเสียง 2 (3) 
  (Audio Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจเทคโนโลยีระบบเสียงและอุปกรณประกอบ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน วัด ทดสอบ และติดตั้ง ระบบเสียงและอุปกรณประกอบ 
3. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษาระบบเสียง 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหระบบเสียงและอุปกรณประกอบ 
2. วัด ทดสอบ ระบบเสียงและอุปกรณประกอบ 
3. ติดตั้ง ระบบเสียงและอุปกรณประกอบ 
4. บํารุงรักษาระบบเสียงและอุปกรณประกอบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะหและออกแบบระบบเสียง คุณลักษณะของเครื่องเสียงและอุปกรณ
ประกอบในระบบเสียง ระบบไมโครโฟน ระบบลําโพง ระบบเสียงสาธารณะ ระบบเสียงหองประชุม  
หองปฏิบัติการอะคูสติกส ระบบเทปบันทึกเสียง หลักการระบบเสียงดิจิตอล คอมแพ็กดิสก การใชเครื่องมือวัด
และทดสอบระบบเสียง การออกแบบและประมาณราคาการติดตั้งระบบเสียง 
 
3105-2006 ระบบภาพ 2 (3) 
  (Video Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจการทํางานของระบบสัญญาณภาพและอุปกรณประกอบ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน บันทึกภาพและตัดตอภาพ 
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ตรวจซอม และบํารุงรักษาระบบภาพและอุปกรณประกอบ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบสัญญาณภาพและอุปกรณประกอบ 
2. บันทึกภาพและตัดตอภาพ 
3. วิเคราะห ตรวจซอมระบบภาพและอุปกรณประกอบ 
4. บํารุงรักษาระบบภาพและอุปกรณประกอบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ สัญญาณภาพ หลักการกําเนิดสัญญาณภาพ กลองโทรทัศน และการนําไปใชงาน 
เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง อปุกรณประกอบ ตัดตอสัญญาณภาพ การสรางภาพพิเศษ ระบบเครื่อง
บันทึกภาพ การวิเคราะหวงจรและระบบกลไก     ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องเทปบันทึกภาพ     ระบบ
วิดีโอดิสก      วิดีโอโปรเจกเตอร เครื่องมือวัด และเทคนิคการวัด ทดสอบระบบภาพ การเลือกระบบภาพไปใช
งาน 
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3105-2007 เทคนิคเคร่ืองรับสงวิทยุ 2 (3) 
  (Radio Receiver and Transmitter Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน  การติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานวัด ทดสอบ และการบํารุงรักษา เครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการทํางาน วงจรการรับ-สงวิทยุ  AM  FM  ในระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ   

สื่อสาร 
2. วัดและทดสอบเครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร Single Side Band 
3. วัดและทดสอบการรับ-สง วิทยุสื่อสาร ตลอดการสังเคราะหความถี่ 
4. วัดและทดสอบระบบการสื่อสารทางวิทยุ เชน Repeater, Mobile 
5. วัดและทดสอบระบบวิทยุโทรศัพทเซลลูลาร  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ วงจรและการทํางานของเครื่องรับ-สง Single Side Band เครื่องรับ-สงวิทยุ AM,FM 
ระบบวิทยุกระจายเสียง  ระบบสังเคราะหความถี่ ระบบสื่อสารทางวิทยุเชน Repeater, Mobile, Cellular  ระบบ
วิทยุโทรศัพท เครื่องมือวัดและทดสอบที่เกี่ยวของ การวัดและใชเครื่องมือตรวจสอบเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร
ท่ัวๆ ไป ตลอดจนการตรวจซอมและบํารุงรักษา  
 
3105-2008 ระบบโทรคมนาคม 2 (3) 
  (Telecommunication Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเครื่องรับ-สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร และระบบโทรคมนาคม 
2. เพื่อใหมีความสามารถวัดและทดสอบระบบการรับ – สง วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการ รับ-สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร 
2. ทดสอบคุณสมบัติ โทรเลข โทรพิมพ โทรภาพ 
3. ทดสอบระบบสื่อสารขอมูล โครงขายโทรคมนาคม 
4. ทดสอบระบบโทรทัศน ระบบการรับ-สง สัญญาณดาวเทียม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา การนําไปใชงาน การแพรกระจายคลื่นวิทยุ ระบบ
วิทยุกระจายเสียง ระบบวิทยุสื่อสาร กฎขอบังคับและมาตรฐานในระบบโทรคมนาคม ระบบโทรเลข โทรพิมพ 
และโทรภาพ ระบบสื่อสารขอมูล เชนมาตรฐานการรับ-สงขอมูล เปนตน โครงขายโทรคมนาคมและการ
ใหบริการดานโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบโทรทัศน ระบบการรับสงสัญญาณดาวเทียม 
 
3105-2009 ระบบโทรศัพท 2 (3) 
  (Telephone Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการทํางานของเครื่องโทรศัพท ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน ตรวจซอมเครื่องโทรศัพท ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการทํางานของเครื่องโทรศัพท ชุมสายโทรศัพทแบบตาง ๆ 
2. ตรวจซอมโทรศัพทแบบ Pulse , DTMF 
3. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพทแบบ Manual Operator 
4. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพทแบบอัตโนมัติเชน PABX, Cross Bar , SPC 
5. วัดและทดสอบระบบโทรศัพทเซลลูลาร, ระบบ ISDN 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการวัดและทดสอบเกี่ยวกับวงจรและการทํางานของเครื่องโทรศัพทแบบตาง ๆ เชน 
Pulse, DTMF ระบบชุมสายโทรศัพทเชน Manual Operator, อัตโนมัติ(PABX, Cross Bar, SPC) ระบบ
โทรศัพทเซลลูลาร  ระบบ ISDN 
 
3105-2010 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 2 (3) 
  (Computer Network Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจการติดตอสื่อสารระหวางไมโครคอมพิวเตอรกับอุปกรณประกอบตาง ๆ  รูจักหนาท่ี
และการทํางานของอุปกรณติดตอสื่อสารและมาตรฐานตาง ๆ ของอุปกรณสื่อสารในระบบ 
Network  

2. เพื่อใหสามารถติดตั้งอุปกรณและโปรแกรม เพื่อเช่ือมตอคอมพิวเตอรเขาเปนระบบเครือขายท้ัง
ในระยะใกลและไกล โดยผานโมเด็ม   เรานเตอร ฯลฯ  และสามารถวิเคราะหหาสาเหตุขอขัดของ
ของเครือขายคอมพิวเตอร 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบและวางผังระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
3. ติดตั้งและทดสอบระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
4. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมและใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
5. บํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การเลือกใชและติดตั้งอุปกรณ Hardware และ Software  ทดสอบคุณลักษณะทั่วไป
และตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณ Hardware และ Software   การออกแบบระบบเครือขาย  การ
ติดตอสื่อสารระหวางไมโครคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ  การสงสัญญาณแบบแอนะลอกและดิจิตอล   OSI 
Model, Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology WAN, VLAN, VPN (Virtual Private Network), ATM 
(Asynchronous Transfer Mode), ISDN, ADSL, FDDI, มาตรฐานการสื่อสารขอมูลแบบตาง ๆ เชน 
IEEE802.X, IEEE Series, V Series, X Series etc.  อุปกรณเน็ตเวิรก เชน Hub, Switching Hub, Bridge, Router, 
Fiber Optics, Modem ฯ การติดตั้งเครือขายคอมพิวเตอรท้ังดานฮารดแวรและซอฟตแวร  การจัดระบบ
เครือขาย  การติดตั้งเครือขายคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ  เปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย การวิเคราะหหาสาเหตุและการ
แกไขเมื่อระบบเครือขายขัดของ 
 
3105-2011 การออกแบบวงจรดิจิตอล 2 (3) 
  (Digital Circuit Design) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการออกแบบวงจรดิจิตอล  
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอลจาก Data Sheet  โดยประยุกตใชวงจรที่ออกแบบ

ในงานตาง ๆ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและออกแบบวงจรดิจิตอลในงานคอมพิวเตอร 
2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณดิจิตอลท่ีเหมาะสมกับระบบงานที่ออกแบบ 
3. ประกอบวงจรดิจิตอลในงานตาง ๆ 
4. ทดสอบและปรับปรุงวงจรดิจิตอลในงานตาง ๆ 
5. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานวงจรที่ออกแบบ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การออกแบบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชันและซีเควนเชียล        โดยการเลือกใชดิจิตอล
ไอซีมาสรางวงจรอยางประหยัด การออกแบบวงจรเขารหัสแบบตาง ๆ การตอไอซีเขารหัสเพื่อขยายอินพุต
แบบตาง ๆ  วงจรคียบอรดพื้นฐานแบบตาง ๆ การออกแบบวงจรถอดรหัสเพื่อเลือกอุปกรณหรือหนวยความจํา
แบบตางๆ การขยายและการประยุกตใชงานไอซีหนวยความจํา, การออกแบบวงจรประมวลผลขอมูล วงจร
เปรียบเทียบขอมูล วงจรแปลงรหัสขอมูล วงจรนับ วงจรควบคุม  การตอบัฟเฟอรและวงจรขับ วงจรแสดงผล 
Dot Matrix   การรับ-สงขอมูลโดยลดจํานวนสายนําสัญญาณดวยระบบมัลติเพล็กซ, เทคนิค Tri-state, การรับ-
สงขอมูลแบบอนุกรม ฯลฯ การออกแบบวงจรโดยใชไอซีดิจิตอลเพื่อประยุกตใชงานตาง ๆ ในงานอาชีพ  การ
ออกแบบและการใชงาน PAL, GAL, CPLD, FPGA 
 
3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร 2 (3) 
  (Microprocessor) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและสถาปตยกรรม หลักการเชื่อมตอกับหนวยความจํา อุปกรณอินพุต-
เอาตพุต และชิพสนับสนุน (Chip Support) ของไมโครโพรเซสเซอร 

2. เพื่อใหเขาใจชุดคําสั่งและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครโพรเซสเซอร 
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรในงานตาง ๆ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหหลักการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร 
2. ออกแบบวงจรเชื่อมตอไมโครโพรเซสเซอรกับหนวยความจํา พอรตอินพุต-เอาตพุต และชิพ

สนับสนุน (Chip Support) 
3. เขียนโปรแกรมใหไมโครโพรเซสเซอรติดตอกับหนวยความจํา อินพุต-เอาตพุต และชิพ

สนับสนุน (Chip Support) 
4. ประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรในงานตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ  โครงสรางและสถาปตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร สัญญาณและกระบวนการ
ทํางานตาง ๆ ของไมโครโพรเซสเซอร ระบบบัสและการเชื่อมตอไมโครโพรเซสเซอรกับหนวยความจําและ
อุปกรณอินพุต-เอาตพุต หลักการรับและสงขอมูลกับอุปกรณภายนอก    การอินเทอรรัพตและกระบวนการ
ดีเอ็มเอ การอางตําแหนง (Addressing) ชุดคําสั่งและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโคร
โพรเซสเซอร   หลักการออกแบบวงจรเชื่อมตอระหวางไมโครโพรเซสเซอรกับชิพสนับสนุน (Chip Support) 
การแปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจิตอล  การประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรในการควบคุม
อุปกรณภายนอก 
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3105-2013 เทคนิคการอินเทอรเฟส 2 (3) 
  (Interface Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจเทคนิคการอินเตอรเฟสไมโครคอมพิวเตอร การออกแบบวงจรเชื่อมตอ การเขียน
โปรแกรมควบคุมการทํางาน การวิเคราะหและทดสอบขอมูลและระบบเชื่อมตอ  

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการออกแบบวงจรเชื่อมตอและเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน วิเคราะห       
และทดสอบ   ขอมูลและระบบเชื่อมตอ   ใหบริการงานดานระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 
ดวยคอมพิวเตอร 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและออกแบบระบบงานที่ตองการควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณและเครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน 
3. ประกอบและติดตั้งวงจรเชื่อมตอกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรตามที่ออกแบบ 
4. ทดสอบและปรับปรุงช้ินงาน โปรแกรมควบคุมติดตอกับวงจรเชื่อมตอ 
5. บํารุงรักษาระบบงานควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร  
6. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานวงจรที่ออกแบบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การอินเทอรเฟส มาตรฐานของพอรตและบัสตาง ๆ   การอินเตอรเฟสกับหนวย
เอาตพุต- อินพุตพื้นฐานและการแปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจิตอล โดยผานทางพอรตขนาน  พอรต
อนุกรม    การดอินเตอรเฟสหรือโมเด็ม  การอินเตอรเฟสกับหนวยความจํา   โดยเนนการบริการงานดานระบบ
ควบคุมอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ดวยคอมพิวเตอร 
 
3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร 2 (3) 
  (Microcontroller) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร    การใชชุดคําสั่ง การ
ประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรกับงานอื่น ๆ 

2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมควบคุม วิเคราะหและทดสอบระบบการทํางาน    ประยุกต
ไมโครคอนโทรลเลอรกับงานอื่น ๆ  

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและออกแบบวงจรโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร 
2. เลือกใชอุปกรณหรือไอซีไดอยางเหมาะสมกับระบบควบคุมท่ีใชไมโครคอนโทรลเลอร 
3. ประกอบและติดตั้ง อุปกรณ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร 
4. ทดสอบและบํารุงรักษา อุปกรณ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ โครงสรางและสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร ลักษณะสัญญาณและ
กระบวนการทํางาน การรับ-สงขอมูลกับอุปกรณเชื่อมตอภายนอก ชุดคําสั่ง และการเขียนโปรแกรม  การวัด
และทดสอบวงจรใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร การประยุกตใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร 
 
3105-2015 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 2 (3) 
  (Assembly Language Programming) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจชุดคําสั่งภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การตรวจและ
ทดสอบโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การตรวจและทดสอบโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี  ใหบริการดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปแบบอัลกอริทึมหรือผังงานในระดับเบื้องตน 
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยภาษาแอสเซมบลี ตามอัลกอริทึมหรือผังงานที่ออกแบบไว 
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบั ติ   การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปแบบอัลกอริ ทึมหรือผังงาน
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาแอสเซ็มบลี       การใช Command Directive, Macro Command การ
อางถึงตําแหนง (Addressing)   การใชคําสั่งเงื่อนไข การกําหนดขอมูลแบบโครงสราง การสงผานขอมูล
ระหวางโปรแกรมยอย การเชื่อมโยง (Link) โปรแกรมยอย 
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3105-2016 ระบบสื่อสารแอนะลอก 2 (3) 
  (Analog Communication Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการมอดูเลชัน และดีมอดูเลชัน ในเชิงคณิตศาสตร ของระบบ AM, BM, 
SSB, FDM, FM, PM, PLL 

2. เพื่อใหสามารถวัดและทดสอบระบบมอดูเลชันและดีมอดูเลชัน ในระบบสื่อสารแอนะลอก 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการมอดูเลชัน และดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตร  
2. วัดและทดสอบระบบมอดูเลชัน และดีมอดูเลชันในระบบสื่อสารแอนะลอก 
3. วัดและทดสอบคุณสมบัติระบบ AM, BM, SSB 
4. วัดและทดสอบคุณสมบัติระบบมัลติเพล็กซแบบ FDM, FM, PM, PLL 
5. วัดและทดสอบระบบควอดดราเจอรดีเทคเตอร และระบบ Frequency Synthesizer 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการมอดูเลชัน  และดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตร  และวงจร  AM, 
BM(Balance Modulation) และ  SSB (Single Side Band) การมัลติเพล็กซในระบบ FDM, FM, PM({Phase 
Modulation), PLL(Phase Lock Loop) ควอดดราเจอรดีเทคเตอร และ Frequency Synthesizer การวัดและ
ทดสอบวงจรมอดูเลชัน และดีมอดูเลชันในระบบสื่อสารแอนะลอกดวยเครื่องมือท่ีเกี่ยวของ 
 
3105-2017 ระบบสื่อสารดิจิตอล 2 (3) 
  (Digital Communication Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการทํางานของวงจรมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตรของ
ระบบ PAM, PPM, PWM, FSK, PSK, ASK, TDM และ PCM 

2. เพื่อใหสามารถวัดและทดสอบระบบมอดูเลชันในระบบสื่อสารดิจิตอล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบสื่อสารดิจิตอล 
2. วัดและทดสอบการมอดูเลชันในระบบสื่อสารดิจิตอลดวยเครื่องมือท่ีเกี่ยวของ 
3. วัดและทดสอบการดีมอดูเลชันในระบบสื่อสารดิจิตอลดวยเครื่องมือท่ีเกี่ยวของ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตร วงจร PAM (Pulse Amplitude 
Modulation), PPM (Pulse Position Modulation), PWM (Pulse Width Modulation), FSK (Frequency Shift 
Keying), PSK (Phase Shift Keying),และ ASK (Amplitude Shift Keying) , TDM (Time Division Multiplex) 
ระบบ PCM(Pulse Code Modulation) การวัดและทดสอบวงจรมอดูเลชันและดีมอดูเลชัน ในระบบสื่อสาร
ดิจิตอลดวยเครื่องมือท่ีเกี่ยวของ 
 
3105-2018 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 2 (3) 
  (Electronic CAD) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบ การเขียนภาพและแสดงภาพ การ
จัดไฟล การพิมพ ในงานอิเล็กทรอนิกส 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบ การเขียนภาพและแสดง
ภาพ การจัดไฟล การพิมพ ในงานอิเล็กทรอนิกส 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการออกแบบและเขียนแบบ 
2. จัดเตรียมและติดตั้งโปรแกรมเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 
3. ออกแบบ และเขียนแบบระบบ ช้ินสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หนาปด แทนเครื่อง 
4. ออกแบบ และเขียนแบบวงจร Schematic โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
5. ออกแบบ และเขียนแบบลายวงจรพิมพ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การอานและเขียนสัญลักษณตาง ๆ ท่ีใชในงานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส ชุดคําสั่ง
และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบและออกแบบอิเล็กทรอนิกส เชน โปรแกรม Protel, OrCad, 
Work Bench, Pspice หรือโปรแกรม Simulate ตาง ๆ ในการออกแบบและทดลองวงจรทางดานงาน
อิเล็กทรอนิกส งานดานการเขียนแบบ Schematic, ลายวงจรพิมพ, แผนภาพ Perspective, และการพิมพ 
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3105-2019 คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3 (3) 
  (Electric & Electronic Mathematics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการของสมการดิฟเฟอเรนเชียล การแปลงลาปลาส ฟูเรียร และการ
วิเคราะหนูเมอริคอล 

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหวงจรไฟฟา และสัญญาณไฟฟาโดยการแกสมการดิฟเฟอเรนเชียล การ
แปลงลาปลาส ฟูเรียร และการวิเคราะหนูเมอริคอล  

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหทรานเซียนตในวงจรไฟฟาดวยเทคนิคการแกสมการดิฟเฟอเรนเชียล 
2. วิเคราะหวงจรไฟฟาและระบบลิเนียรดวยเทคนิคการแปลงลาปลาส 
3. วิเคราะหสัญญาณไฟฟาดวยเทคนิคการวิเคราะหฟูเรียร 
4. วิเคราะหปญหาทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดวยเทคนิคการวิเคราะหนูเมอริคอล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา การวิเคราะหทรานเซียนตในวงจรไฟฟาดวยสมการดิฟเฟอเรนเชียล การแปลงลาปลาส การ
วิเคราะหสัญญาณดวยฟูเรียร การวิเคราะหนูเมอริคอล 
 
3105-2020 พ้ืนฐานสนามแมเหล็กไฟฟา 3 (3) 
  (Electromagnetic Field Fundamental) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก และคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก และคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหสนามไฟฟาสถิต ดวยเทคนิคการวิเคราะหเวกเตอร 
2. วิเคราะหสนามแมเหล็กสถิต ดวยเทคนิคการวิเคราะหเวกเตอร 
3. วิเคราะหคลื่นแมเหล็กไฟฟา ดวยเทคนิคการวิเคราะหเวกเตอรและสมการแมกซเวลล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา หลักการวิเคราะหเวกเตอร  ระบบ Coordinate และการแปลง เวกเตอรแคลคูลัส สนามไฟฟา
สถิต สนามไฟฟาในวัสดุ สนามแมเหล็กสถิต แรง วัสดุและอุปกรณแมเหล็ก สมการแมกซเวลล และคลื่น
แมเหล็กไฟฟา 
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3105-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (4) 
(Power Electronics) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
2. เพื่อใหสามารถทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สรางวงจรขยายสัญญาณกําลังดวยเพาเวอรไดโอด  เพาเวอรทรานซิสเตอร 
2. ทดสอบคุณสมบัติวงจรขับในเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
3. ประยุกตใชวงจรควบคุมมอเตอร, เพาเวอรสวิตซและแหลงจายไฟฟา  AC,DC 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติคุณลักษณะอุปกรณเพาเวอรไดโอด  เพาเวอรทรานซิสเตอร  เพาเวอรเฟต วงจร
อินเวอรเตอร  คอนเวอรเตอร  การปองกันและลดสัญญาณรบกวนในทางไฟฟา  วงจรไฟฟาฉุกเฉิน  UPS  และ
วงจรควบคุมมอเตอรเอซีและดีซี 
 
3105-2102 เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรม 3 (4) 
  (Industrial Electronic Instruments) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถทดสอบเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหสามารถประยุกตเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จําแนกประเภทเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม 
2. ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณและวงจรเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
3. ประยุกตใชงานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ คุณลักษณะของอุปกรณวงจรเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน  อุณหภูมิ  ลม  
แสงสวาง  กระแสไฟฟา  แรงดันไฟฟา  น้ําหนัก แรงดึง  และความเร็วรอบมอเตอร 
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3105-2103 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล 3 (4) 
  (Programmable Logic Control) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางทางสถาปตยกรรมของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการใชโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การใชอุปกรณตาง ๆ ท่ีทํางาน

รวมกับการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การเขียนโปรแกรมควบคุมกับอุปกรณเชื่อมตอ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและออกแบบระบบที่ใช PLC  
2. จัดเตรียมแบบและอุปกรณ ในระบบ PLC 
3. ติดตั้งระบบและอุปกรณ ตามแบบที่ไดออกแบบไว 
4. ทดสอบการควบคุม และปรับปรุงโปรแกรม 
5. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานระบบและการบํารุงรักษา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะหและออกแบบระบบที่ใช PLC  โครงสรางทางสถาปตยกรรมของ PLC  
การอินเตอรเฟส  อุปกรณอินพุตและเอาตพุต   อุปกรณเซ็นเซอร  การกําหนดแอดเดรส      โครงสรางภาษา
โปรแกรมเมเบิล-ลอจิกคอนโทรล   การเขียนแลดเดอรไดอะแกรมและการโปรแกรม  การออกแบบระบบ
ควบคุม  การใชงานโอเปอร-เรเตอรพาแนล ลักษณะสมบัติของแอนะลอก อินพุต-เอาตพุตมอดูล  การใชรีโมต 
การสื่อสารกับ PLC ในระบบ LAN  สามารถประยุกตใชงานในการควบคุมอุตสาหกรรม 
 
3105-2104 หุนยนตในระบบงานอุตสาหกรรม 3 (4) 
  (Industrial Robots) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของหุนยนตประเภทตาง ๆ ในระบบงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหกระบวนการควบคุมของหุนยนตในระบบงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหสามารถออกแบบและทดสอบหุนยนตในระบบงานอุตสาหกรรม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบหุนยนตในระบบงานอุตสาหกรรม 
2. ทดสอบวงจรและอุปกรณ กลไกของหุนยนตในงานอุตสาหกรรม 
3. ประยุกตใชหุนยนตในงานอุตสาหกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการ เกี่ยวกับการทํางาน  โครงสรางและอุปกรณประกอบหุนยนต  ควบคุม
กระบวนการปอนกลับ การทํางานของเครื่องควบคุมกลไกรวมกับระบบอิเล็กทรอนิกส  ตลอดจนการควบคุม 
Servo Amplifier 
 
3105–2105 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 (4) 
  (Special Problems in Industrial Electronics 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
2. คนควา ทดลองในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และ
รายงานผล หัวของานพิเศษดานงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ตามความเหมาะสม 
 
3105–2106 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 3 (4) 
  (Special Problems in Industrial Electronics 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
2. คนควา ทดลองในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และ
รายงานผล หัวของานพิเศษดานงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ตามความเหมาะสม และไมซํ้าซอนกับ
รายวิชาอื่น 
 
3105–2107 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 (4) 
  (Advance Topics in Industrial Electronics 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. คนควาหาความรูทางดานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมเพิ่มเติมในลักษณะตาง ๆ 
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมที่
เกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม และมิไดมีไวใน
รายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนื้อหาใหจัดตามความเหมาะสม 
 
3105–2108 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 3  (4) 
  (Advance Topics in Industrial Electronics 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. คนควาหาความรูทางดานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมเพิ่มเติมในลักษณะตาง ๆ 
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมที่
เกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม และมิไดมีไวใน
รายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนื้อหาใหจัดตามความเหมาะสมและไมซํ้าซอนกับรายวิชาอื่น 
 
3105-2109 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 (4) 
  (Industrial Electronic Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูในดานวิชาชีพ มาสรางเปนประดิษฐกรรมงานอิเล็กทรอนิกส               
อุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการสรางประดิษฐกรรมงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนและกําหนดขอบขายของงานประดิษฐกรรมงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
2. ออกแบบงานประดิษฐกรรมงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
3. สรางและทดสอบงานประดิษฐกรรมงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
4. เขียนคูมือและสรุปรายงานผล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ประมวลผลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผล
เดนชัด เพื่อเปนการพิสูจนความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเรียนจะตองวางแผน นําเสนอโครงงาน
ผลงานทางวิชาการ หรือการออกแบบ หรือสรางเครื่องหรืออุปกรณ ในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของใหแลวเสร็จในเวลากําหนดซึ่งจะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการ
ทําโครงงานเมื่อเสร็จสมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจ และสัมภาษณ 
 
3105-2110 เคร่ืองถายเอกสารระบบแอนะล็อก 3 (4) 
  ANALOG  COPIER  MACHINE 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องถายเอกสารระบบแอนะล็อก 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหการทํางานของเครื่องถายเอกสารระบบแอนะล็อก 
3. เพื่อใหสามารถตรวจซอมเครื่องถายเอกสารระบบแอนะล็อก 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ

ของงาน  และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องถายเอกสารระบบแอนะล็อก 
2. วิเคราะหการทํางานของเครื่องถายเอกสารระบบแอนะล็อก 
3. ตรวจซอมเครื่องถายเอกสารระบบแอนะล็อก 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและสวนประกอบของเครื่องถายเอกสาร หลักการทํางานของเครื่อง
ถายเอกสารระบบแอนะล็อก วิเคราะหการทํางานเครื่องถายเอกสารระบบแอนะล็อก การตรวจซอมและบํารุงรักษา
เครื่องถายเอกสารระบบแอนะล็อก    อุปกรณเสริมตางๆ  เชน  ช้ันเรียงกระดาษ  ชุดปอนกระดาษอัตโนมัติ  ฯลฯ  
การใหการบริการและการประเมินราคา 
 
3105-2111 เคร่ืองถายเอกสารระบบดิจิตอล 3 (4) 

DIGITAL COPIER MACHINE 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหการทํางานของเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
3. เพื่อใหสามารถตรวจซอมเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ

ของงาน  และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
2. วิเคราะหการทํางานของเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
3. ตรวจซอมเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางสวนประกอบของเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล หลักการทํางานของ
เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล เชน ระบบกําเนิดแสง ระบบแปลงสัญญาณภาพ ระบบการสรางภาพ  CCD  
เลเซอรไดโอด  ระบบทางเดินกระดาษ  ระบบการผนึกภาพ วิเคราะหการทํางาน การตรวจซอม และบํารุงรักษาเครื่อง
ถายเอกสารระบบดิจิตอล อุปกรณเสริมตางๆ  เชน  ช้ันเรียงกระดาษ  ระบบปอนกระดาษอัตโนมัติ  การใหการ
บริการและการประเมินราคา 
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3105-2112 เคร่ืองถายเอกสารสี 3 (4) 
COLOR COPIER MACHINE 

 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องถายเอกสารสี 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหการทํางานของเครื่องถายเอกสารสี 
3. เพื่อใหสามารถตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสารสี 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ

ของงาน  และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องถายเอกสารสี 
2. วิเคราะหการทํางานของเครื่องถายเอกสารสี 
3. ตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสารสี 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสีและการผสมสี โครงสรางและสวนประกอบของเครื่องถายเอกสารสี 

หลักการทํางานของเครื่องถายเอกสารสี การวิเคราะหการทํางานเครื่องถายเอกสารสี  การตรวจซอมบํารุงรักษา
เครื่องถายเอกสารสี  อุปกรณเสริมท่ีใชงานในเครื่องถายเอกสารสี  การใหการบริการและการประเมินราคา 
 
3105-4101 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 4 (*) 
  (Industrial Electronic Apprenticeship 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม ดานเพาเวอรอิเล็กทรอนิกส 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเพาเวอรอิเล็กทรอนิกส ต้ังแตข้ันตอน
การวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเพาเวอรอิเล็กทรอนิกส 
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเพาเวอร

อิเล็กทรอนิกส 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเพาเวอรอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเพาเวอรอิเล็กทรอนิกส 
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3105-4102 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 4 (*) 
  (Industrial Electronic Apprenticeship 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม ดานคอมพิวเตอรควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานคอมพิวเตอรควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม   ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพ
งาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานคอมพิวเตอรควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดาน

คอมพิวเตอรควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานคอมพิวเตอรควบคุมในงาน

อุตสาหกรรม 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมดานคอมพิวเตอรควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม 
 
3105-4103 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 4 (*) 
  (Industrial Electronic Apprenticeship 3) 
จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม ดานการควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานการควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม   

ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ

มีจริยธรรมในงานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานการควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานการ

ควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานการควบคุมกระบวนการในงาน

อุตสาหกรรม 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานการควบคุมกระบวนการ  ใน
งานอุตสาหกรรม 
 
3105-4104 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 4 4 (*) 
  (Industrial Electronic Apprenticeship 4) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม ดานเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  ดานเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสในงาน
อุตสาหกรรม     ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน     การวิเคราะห   การแกปญหา   รวมท้ังการควบคุม
คุณภาพงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเครื่องมือ

วัดอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสใน

งานอุตสาหกรรม 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสใน
งานอุตสาหกรรม 
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3105-2201 งานบริการคอมพิวเตอรและอุปกรณ 3 (4) 
  (Computer and Peripheral Devices Services) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจคุณลักษณะของคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบตาง ๆ  
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการเลือกใชอุปกรณประกอบ  การประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  การ

ติดตั้งและทดสอบการทํางานของคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณ Hard ware และ Soft ware ตามความตองการของระบบงาน 
2. ทดสอบคุณลักษณะทั่วไปและตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณ Hard ware และ Soft ware 

ของคอมพิวเตอร 
3. ประกอบอุปกรณตาง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร 
4. ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตใชงานเบื้องตน 
5. ทดสอบและแกไขการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน 
6. บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ ลักษณะสมบัติของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร   การเลือกใชหนวยความจําหลักและ
หนวยความจําสํารอง  อุปกรณรอบขางคอมพิวเตอร ไดแก จอภาพ, เครื่องพิมพแบบตาง ๆ เครื่องอานและเขียน
บารโคด, สแกนเนอร, เครื่องอานและเขียน CD-ROM เปนตน การประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ติดตั้ง
อุปกรณประกอบกับคอมพิวเตอร การเตรียมอุปกรณสําหรับติดตั้งระบบ การเตรียมระบบและการทดสอบการ
ทํางาน  ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใชงานอุปกรณประกอบ การวิเคราะหขอขัดของและ
การแกปญหา 
 
3105-2202 งานบริการระบบอินเทอรเน็ต 3 (4) 
  (Internet System Services) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการวางผัง การเลือกใชอุปกรณและการใชงานระบบอินเทอรเน็ต 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการติดตั้งระบบและใหบริการการใชงานอินเทอรเน็ตในดานการสืบคน

ขอมูล การรับ-สงขาวสาร และสามารถสราง Home Page  
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบและวางผังระบบอินเทอรเน็ตเบื้องตน 
2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณระบบอินเทอรเน็ตตามที่ออกแบบไว 
3. ติดตั้งและทดสอบระบบอินเทอรเน็ตตามที่ออกแบบไว 
4. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมและใชงานระบบอินเทอรเน็ตเบื้องตน 
5. สืบคนขอมูล รับ-สงขาวสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส และสราง Home Page 
6. บํารุงรักษาระบบอินเทอรเน็ตเบื้องตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ พื้นฐานการทํางานของระบบอินเทอรเน็ต การออกแบบและวางผัง การจัดเตรียม
และเลือกใชอุปกรณ การติดตั้งและทดสอบระบบอินเทอรเน็ต  การสืบคนขอมูลในอินเทอรเน็ต การรับสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การใชโปรแกรมอัพโหลด-ดาวนโหลดขอมูล เชน Cute-FTP, WS-FTP เปน
ตน ศึกษา World Wide Web (WWW) และใชโปรแกรมสําหรับสราง Home Page เชน Dream weaver, Front 
Page เปนตน 
 
3105-2203 งานซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณ 3 (4) 
  (Computer and Peripheral Devices Troubleshooting) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบตาง ๆ  
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ตรวจสอบ และปรับปรุงสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
2. ซอมบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร 
3. ซอมบํารุงรักษาระบบจอภาพแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร 
4. ซอมบํารุงรักษาเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร 
5. ซอมบํารุงรักษาอุปกรณมัลติมิเดีย สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
6. ซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรระบบเครือขาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ หลักการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ การปรับปรุงสมรรถนะ
ของเครื่องคอมพิวเตอร      การซอมบํารุงรักษาอุปกรณภายในเครื่องคอมพิวเตอร    การซอมบํารุงจอภาพ
แสดงผล การซอมบํารุงเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร การซอมบํารุงอุปกรณมัลติมิเดีย และเครื่อง
คอมพิวเตอรเครือขาย 
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3105-2204 งานบริการคอมพิวเตอรในอุตสาหกรรม 3 (4) 
  (Industrial Computer Services) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ หลักการและมาตรฐานการสื่อสารขอมูล ระหวางคอมพิวเตอรกับ
ระบบควบคุมกระบวนการ 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการใชโปรแกรมเพื่อสรางภาพแสดงผลการควบคุมกระบวนการ มีทักษะ
ในการใชระบบมัลติโพรเซสเซอร อินพุตและเอาตพุตของคอมพิวเตอร  เขียนภาพกราฟกของ
กระบวนการควบคุม 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและออกแบบ ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
2. เลือกใชและติดตั้งฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับคอมพิวเตอรในระบบควบคุมอุตสาหกรรม 
3. ทดสอบและใชงานระบบคอมพิวเตอรควบคุมกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาคอมพิวเตอรในระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การสื่อสารขอมูลของคอมพิวเตอรในระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม และการใช
มัลติโพรเซสเซอร มัลติอินพุตแบบดิจิตอลและแอนะลอกในงานอุตสาหกรรม การเขียนกราฟกกระบวนการ
ควบคุม   การใชโปรแกรมควบคุมสําเร็จรูป เชน Lab View, Lab Tech, Genesis หรือการเขียนดวยโปรแกรม
ภาษาตาง ๆ การแสดงผลของกระบวนการควบคุมแบบตาง ๆ ทางจอภาพและเครื่องพิมพกราฟก เชน TREND 
PANEL, TEXT ALARM เปนตน 
 
3105–2205 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอร 1 3 (4) 
  (Special Problems in Computer 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร 
2. คนควา ทดลองในงานคอมพิวเตอร 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล 
หัวของานพิเศษดานงานคอมพิวเตอร ตามความเหมาะสม 
 
3105–2206 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอร 2 3 (4) 
  (Special Problems in Computer 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร 
2. คนควา ทดลองในงานคอมพิวเตอร 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล 
หัวของานพิเศษดานงานคอมพิวเตอร ตามความเหมาะสม และไมซ้ําซอนกับรายวิชาอื่น 
 
3105–2207 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอร 1 3  (4) 
  (Advance Topics in Computer 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานคอมพิวเตอร 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. คนควาหาความรูทางดานคอมพิวเตอรเพิ่มเติมในลักษณะตาง ๆ 
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางคอมพิวเตอรท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งมี
ความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรนี้ 
รายละเอียดของเนื้อหาใหจัดตามความเหมาะสม 
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3105–2208 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอร 2 3  (4) 
  (Advance Topics in Computer 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานคอมพิวเตอร 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. คนควาหาความรูทางดานคอมพิวเตอรเพิ่มเติมในลักษณะตาง ๆ 
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางคอมพิวเตอรท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งมี
ความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรนี้ 
รายละเอียดของเนื้อหาใหจัดตามความเหมาะสมและไมซ้ําซอนกับรายวิชาอื่น 
 
3105-2209 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
  (Computer Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูในดานวิชาชีพ มาสรางเปนประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการสรางประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนและกําหนดขอบขายของงานประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร 
2. ออกแบบงานประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร 
3. สรางและทดสอบงานประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร 
4. เขียนคูมือและสรุปรายงานผล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ประมวลผลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผล
เดนชัด เพื่อเปนการพิสูจนความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเรียนจะตองวางแผน นําเสนอโครงงาน
ผลงานทางวิชาการ หรือการออกแบบ หรือสรางเครื่องหรืออุปกรณ ในงานอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรท่ี
เกี่ยวของใหแลวเสร็จในเวลากําหนดซึ่งจะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการ
ทําโครงงาน เมื่อเสร็จสมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจ และสัมภาษณ 
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3105-4201 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 1 4 (*) 
  (Computer Techniques Apprenticeship 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร 
ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน ต้ังแตข้ันตอน
การวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน 
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและ

การใชงาน 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน 
 
3105-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 2 4 (*) 
  (Computer Techniques Apprenticeship 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร 
ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ   ต้ังแตข้ันตอน
การวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรและ

อุปกรณประกอบ 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
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3105-4203 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 3 4 (*) 
  (Computer Techniques Apprenticeship 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร 
ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล ต้ังแตข้ันตอน
การวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล 
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและการ

สื่อสารขอมูล 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล 
 
3105-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 4 4 (*) 
  (Computer Techniques Apprenticeship 4) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร 
ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรม 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรม   
ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรม 
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร

และการเขียนโปรแกรม 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียน
โปรแกรม 
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3105-2301 ระบบสื่อสารดวยเสนใยนําแสง 3 (4) 
  (Fiber Optic Communication Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการสื่อสารดวยเสนใยแกวนําแสง 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวัดและทดสอบหลักการรับ-สง สัญญาณ ผานเสนใยแกวนําแสง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการทํางานของการรับ-สงสัญญาณ ผานเสนใยแกวนําแสง 
2. วัดและทดสอบสัญญาณผานเสนใยแกวนําแสง ในระบบดิจิตอลและแอนะลอก 
3. วัดและทดสอบระบบสื่อสารดวยเสนใยแกวนําแสง 
4. วัดและทดสอบการ Interface และการวัดคาสูญเสีย ในเสนใยเแกวนําแสง 
5. ประยุกตใชเสนใยแกวนําแสงในระบบโทรคมนาคม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การวัดและทดสอบ โครงสราง และคุณลักษณะเสนใยแกวนําแสง หลักการรับ-สง 
สัญญาณผานเสนใยแกวนําแสง อุปกรณท่ีใชในระบบสื่อสารดวยเสนใยแกวนําแสง  การมอดูเลชัน การดีมอ
ดูเลชัน ในระบบดิจิตอลและระบบแอนะลอก ผานเสนใยแกวนําแสง การ Interface และการวัดคาสูญเสียใน
เสนใยแกวนําแสง การประยุกตใชเสนใยแกวนําแสงในระบบโทรคมนาคม  
 
3105-2302 ระบบสื่อสารดาวเทียม  3 (4) 
  (Satellite Communications) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการสื่อสารดาวเทียมในระบบโทรคมนาคม 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการตรวจซอม ติดตั้ง บํารุงรักษา อุปกรณรับสัญญาณจากดาวเทียม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการสื่อสารดาวเทียมในระบบโทรคมนาคม 
2. เลือกใชอุปกรณประจําสถานีภาคพื้นดิน อุปกรณแยกสัญญาณ ถายทอดสัญญาณ จานสายอากาศ 

และ LNA ระบบรับ-สง ความถี่ยานตางๆ ของการรับ-สง สื่อสารดาวเทียม 
3. คํานวณและเลือกขายการสื่อสารดาวเทียมระบบ FDMA, TDMA, PCM, VSAT 
4. ติดตั้งบํารุงรักษาอุปกรณในการรับ-สงสัญญาณในระบบสื่อสารดาวเทียม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติระบบสื่อสารดาวเทียม สวนประกอบและลักษณะการทํางานของดาวเทียม สถานี
ภาคพื้นดิน และอุปกรณประจําสถานีภาคพื้นดิน จานสายอากาศ และ LNA ระบบสงความถี่ยานตาง ๆ อุปกรณ
ในการรับสัญญาณ แยกสัญญาณ ถายทอดสัญญาณ การคํานวณขายการสื่อสารดาวเทียม ระบบ FDMA, 
TDMA, PCM และระบบ VSAT การศึกษาดูงานสถานีดาวเทียม การติดตั้งบํารุงรักษาอุปกรณในการรับ-สง
สัญญาณในระบบสื่อสารดาวเทียม 
 
3105-2303 ระบบสื่อสารไมโครเวฟ 3 (4) 
  (Microwave Communication Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการทํางานของอุปกรณและระบบการรับ-สงไมโครเวฟ 
2. เพื่อใหสามารถในการปฏิบัติงานการวัด ทดสอบ ปรับแตง ระบบการรับ-สงไมโครเวฟ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบรับ-สง ไมโครเวฟ  
2. ทดสอบการทํางานของระบบรับ-สง ไมโครเวฟ ดวยเครื่องมือทดสอบ 
3. วัด และทดสอบอุปกรณ สวนประกอบระบบไมโครเวฟ 
4. ทดสอบหลักการทํางานดิจิตอลไมโครเวฟ 
5. วัด ทดสอบและปรับแตงระบบสื่อสารไมโครเวฟ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การแบงความถี่ท่ัวๆ ไป และไมโครเวฟ การกระจายคลื่น และคุณสมบัติคลื่น
ไมโครเวฟ ระบบการรับ-สง ไมโครเวฟ สวนประกอบและอุปกรณไมโครเวฟ หลักการทํางานของระบบ
ดิจิตอลไมโครเวฟ  ลักษณะของสัญญาณดิจิตอล ขอพิจารณาเบื้องตน ในการออกแบบ Path Profile  การวัด
และการปรับแตงทางไมโครเวฟดวยเครื่องมือท่ีเกี่ยวของ 
 
3105-2304 ระบบสายสงและสายอากาศ 3 (4) 
  (Transmission Lines and Antennas Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ คุณลักษณะสายสงวิทยุ และสายอากาศในระบบโทรคมนาคม 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานวัดและทดสอบระบบสายสงและสายอากาศ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหคุณลักษณะและการนําไปใชงานของสายสงวิทยุและสายอากาศ 
2. ทดสอบคุณสมบัติสายสงวิทยุเชน Zo , คา L , คา C , คา SWR 
3. ออกแบบ ติดตั้ง วัดและทดสอบ ระบบสายสงและสายอากาศ และ Phasing Line 
4. ประยุกตใชงานสายสงและสายอากาศ โดยคํานึงถึงการแพรกระจายคลื่นของสายอากาศ และการ

ใชอุปกรณประกอบ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพารามิเตอรท่ีสําคัญของสายสงวิทยุ เชน Zo , คา L , คา C, Velocity Factor, 
Standing Wave, Sanding Wave Ratio (SWR), Smith Chart และการประยุกตใชงาน รวมทั้งการออกแบบ 
Phasing Line การ Radiation ของสายอากาศ ลักษณะและคุณสมบัติของสายอากาศชนิดตางๆ หลักการ
ออกแบบสายอากาศ อุปกรณประกอบสายอากาศ การวัดและทดสอบระบบสายสงและสายอากาศ รวมท้ังการ
ติดตั้ง 
 
3105-2305 ระบบเรดารและโซนาร 3 (4) 
  (RADAR and SONAR Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความสามารถวิเคราะหการทํางานของระบบเรดารและโซนาร 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเรดารและโซนาร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบเรดารและโซนาร 
2. วัดและทดสอบระบบการทํางาน และวงจรของเรดารและโซนาร 
3. ตรวจซอม บํารุงรักษาระบบเรดารและโซนาร เครื่องมือและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับระบบเรดาร

และโซนาร 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การทํางานของเรดาร ชนิดของเรดาร และการนําไปใชงาน อุปกรณท่ีใชในระบบ
เรดาร บล็อกไดอะแกรม และวงจรของเรดาร การใชงานและซอมบํารุงรักษาเรดาร หลักการเบื้องตนของโซ
นาร บล็อกไดอะแกรมของโซนาร  การใชงานและซอมบํารุงรักษาโซนาร การติดตั้ง การทดสอบ การใชงาน
และซอมบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณในระบบเรดารและโซนาร 
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3105–2306 ปญหาพิเศษโทรคมนาคม 1 3 (4) 
  (Special Problems in Telecommunications 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม 
2. คนควา ทดลองในงานระบบโทรคมนาคม 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล 
หัวของานพิเศษดานงานระบบโทรคมนาคมตามความเหมาะสม 
 
3105–2307 ปญหาพิเศษโทรคมนาคม 2 3 (4) 
  (Special Problems in Telecommunications 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม 
2. คนควา ทดลองในงานระบบโทรคมนาคม 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล 
หัวของานพิเศษดานงานระบบโทรคมนาคมตามความเหมาะสม และไมซ้ําซอนกับรายวิชาอื่น 
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3105–2308 วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 1 3  (4) 
  (Advance Topics in Telecommunications 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานระบบโทรคมนาคม 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานระบบโทรคมนาคม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. คนควาหาความรูทางดานระบบโทรคมนาคมเพิ่มเติมในลักษณะตาง ๆ 
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางระบบโทรคมนาคมที่เกิดข้ึนในอนาคต 
ซึ่งมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสระบบโทรคมนาคม และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตร
นี้ รายละเอียดของเนื้อหาใหจัดตามความเหมาะสม 
 
3105–2309 วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 2 3 (4) 
  (Advance Topics in Telecommunications 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานระบบโทรคมนาคม 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานระบบโทรคมนาคม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. คนควาหาความรูทางดานระบบโทรคมนาคมเพิ่มเติมในลักษณะตาง ๆ 
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางระบบโทรคมนาคมที่เกิดข้ึนในอนาคต 
ซึ่งมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสระบบโทรคมนาคมและมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรนี้ 
รายละเอียดของเนื้อหาใหจัดตามความเหมาะสมและไมซ้ําซอนกับรายวิชาอื่น 
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3105-2310 ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม 3 (4) 
  (Telecommunications Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูในดานวิชาชีพ มาสรางเปนประดิษฐกรรมระบบโทรคมนาคม 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการสรางประดิษฐกรรมงานระบบโทรคมนาคม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนและกําหนดขอบขายของงานประดิษฐกรรมงานระบบโทรคมนาคม 
2. ออกแบบงานประดิษฐกรรมงานระบบโทรคมนาคม 
3. สรางและทดสอบงานประดิษฐกรรมงานระบบโทรคมนาคม 
4. เขียนคูมือและสรุปรายงานผล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ประมวลผลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผล
เดนชัด เพื่อเปนการพิสูจนความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเรียนจะตองวางแผน นําเสนอโครงงาน
ผลงานทางวิชาการ หรือการออกแบบ หรือสรางเครื่องหรืออุปกรณ ในงานระบบโทรคมนาคมที่เกี่ยวของให
แลวเสร็จในเวลากําหนดซึ่งจะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครงงาน
เมื่อเสร็จสมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจ และสัมภาษณ 
 
3105-4301 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 1 4 (*) 
  (Telecommunication Systems Apprenticeship 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบ
โทรคมนาคม  ดานระบบสื่อสารแอนะลอก 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสื่อสารแอนะลอก ต้ังแตข้ันตอนการ
วางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบสื่อสารแอนะลอก 
2. ปฏิบัติงานวางแผน  แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบสื่อสาร

แอนะลอก 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบสื่อสารแอนะลอก 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบสื่อสารแอนะลอก 
 
3105-4302 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 2 4 (*) 
  (Telecommunication System Apprenticeship 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบ
โทรคมนาคม  ดานระบบสื่อสารดิจิตอล 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบสื่อสารดิจิตอล ต้ังแตข้ันตอนการ
วางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบสื่อสารดิจิตอล 
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบสื่อสาร

ดิจิตอล 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบสื่อสารดิจิตอล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบสื่อสารดิจิตอล 
 
3105-4303 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 3 4 (*) 
  (Telecommunication System Apprenticeship 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบ
โทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือระบบสื่อสารไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสาร
ดาวเทียม 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือระบบสื่อสาร
ไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา 
รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือระบบสื่อสารไมโครเวฟ หรือ

ระบบสื่อสารดาวเทียม 
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิง

โทรศัพท หรือระบบสื่อสารไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือระบบสื่อสาร

ไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือ
ระบบสื่อสารไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม 
 
3105-4304 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 4 4 (*) 
  (Telecommunication System Apprenticeship 4) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบ
โทรคมนาคม ดานเครื่องมือวัดและทดสอบในระบบโทรคมนาคม หรือระบบสายสงสายอากาศ 
หรือระบบงานขายสายตอนนอก 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานโทรคมนาคม ดานเครื่องมือวัดและทดสอบในระบบโทรคมนาคม หรือ
ระบบสายสงสายอากาศ หรือระบบงานขายสายตอนนอก ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การ
วิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานระบบโทรคมนาคม ดานเครื่องมือวัดและทดสอบในระบบโทรคมนาคม หรือระบบ

สายสงสายอากาศ หรือระบบงานขายสายตอนนอก 
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรคมนาคม ดานเครื่องมือวัดและ

ทดสอบในระบบโทรคมนาคม หรือระบบสายสงสายอากาศ หรือระบบงานขายสายตอนนอก 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม ดานเครื่องมือวัดและทดสอบในระบบ

โทรคมนาคม หรือระบบสายสงสายอากาศ หรือระบบงานขายสายตอนนอก 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบโทรคมนาคม ดานเครื่องมือวัดและทดสอบในระบบ
โทรคมนาคม หรือระบบสายสงสายอากาศ หรือระบบงานขายสายตอนนอก 
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3105-2401 ระบบกระจายเสียงและภาพ 3 (4) 
  (Radio and Television Broadcasting Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจเทคนิคระบบหองสงภาพและเสียง 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานวัด   ทดสอบ   ติดตั้ง  เครื่องมือและอุปกรณประกอบของระบบหองสง

ภาพและเสียง 
3. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณประกอบ ของระบบหองสงภาพและเสียง 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจเทคนิคระบบหองสงภาพและเสียง 
2. วัด ติดตั้ง และทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณประกอบของหองสงภาพและเสียง 
3. บํารุงรักษาระบบหองสงภาพและเสียง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ ระบบกระจายเสียงและภาพ การจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  คุณลักษณะและการ
ใชงานของเครื่องมือและอุปกรณของระบบหองสงภาพและเสียง 
 
3105-2402 ระบบโทรทัศน CCTV, CATV, MATV 3 (4) 
  (CCTV, CATV, MATV Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานและเทคนิคของระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการออกแบบ ติดตั้งและทดสอบการทํางานของระบบโทรทัศน CCTV, 

CATV และ MATV 
3. เพื่อใหมีความสามารถตรวจสอบและบํารุงรักษา ระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักการทํางานและเทคนิคของระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV 
2. ออกแบบและติดตั้งระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV 
3. วัดและทดสอบการทํางานระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV 
4. ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและปฏิบัติระบบสายอากาศเครื่องรับโทรทัศน  สายนําสัญญาณ  ระบบการรับสัญญาณ
จากดาวเทียม ระบบเชื่อมตอและอุปกรณขยายสัญญาณ แยกสัญญาณ ลดสัญญาณ ผสมสัญญาณ มาตรฐาน
ระบบโทรทัศน การวัดและทดสอบระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV 
 
3105-2403 ระบบสตูดิโอ 3 (4) 
  (Studio Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดหองสตูดิโอ  
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบและจดัการหองสตูดิโอ  
3. เพื่อใหมีความสามารถเลือกใชอุปกรณประกอบสําหรับหองสตูดิโอ 
4. เพื่อใหมีความสามารถวัดและทดสอบ บํารุงรักษาอุปกรณในหองสตูดิโอ 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักการจัดหองสตูดิโอ 
2. ออกแบบและจัดการหองสตูดิโอ 
3. เลือกใชอุปกรณประกอบสําหรับหองสตูดิโอ 
4. วัดทดสอบ บํารุงรักษาอุปกรณในหองสตูดิโอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ ระบบหองสตูดิโอ เสียงและภาพ การออกแบบและการจัดการหองสตูดิโอ การ
เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณในหองสตูดิโอ 
 
3105–2404 ปญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 1 3 (4) 
  (Special Problems in Audio and Video Systems 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ 
2. คนควา ทดลองในงานระบบเสียงและภาพ 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล 
หัวของานพิเศษดานงานระบบเสียงและภาพตามความเหมาะสม 
 
3105-2405 ปญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 2 3 (4) 
  (Special Problems in Audio and Video Systems 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ 
2. คนควา ทดลองในงานระบบเสียงและภาพ 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล 
หัวของานพิเศษดานงานระบบเสียงและภาพตามความเหมาะสม และไมซ้ําซอนกับรายวิชาอื่น 
 
3105-2406 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงและภาพ 1 3  (4) 
  (Advance Topics in Audio and Video Systems 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานระบบเสียงและภาพ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานระบบเสียงและภาพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. คนควาหาความรูทางดานระบบเสียงและภาพเพิ่มเติมในลักษณะตาง ๆ 
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางระบบเสียงและภาพที่เกิดข้ึนในอนาคต 
ซึ่งมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสระบบเสียงและภาพ และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตร
นี้ รายละเอียดของเนื้อหาใหจัดตามความเหมาะสม 
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3105–2407 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงและภาพ 2 3 (4) 
  (Advance Topics in Audio and Video Systems 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานระบบเสียงและภาพ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานระบบเสียงและภาพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. คนควาหาความรูทางดานระบบเสียงและภาพเพิ่มเติมในลักษณะตาง ๆ 
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางระบบเสียงและภาพที่เกิดข้ึนในอนาคต 
ซึ่งมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสระบบเสียงและภาพและมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรนี้ 
รายละเอียดของเนื้อหาใหจัดตามความเหมาะสมและไมซ้ําซอนกับรายวิชาอื่น 
 
3105-2408 ประดิษฐกรรมระบบเสียงและภาพ 3 (4) 
  (Audio and Video System Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตความรูในดานวิชาชีพ มาสรางเปนประดิษฐกรรมระบบเสียงและภาพ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการสรางประดิษฐกรรมงานระบบเสียงและภาพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนและกําหนดขอบขายของงานประดิษฐกรรมงานระบบเสียงและภาพ 
2. ออกแบบงานประดิษฐกรรมงานระบบเสียงและภาพ 
3. สรางและทดสอบงานประดิษฐกรรมงานระบบเสียงและภาพ 
4. เขียนคูมือและสรุปรายงานผล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ประมวลผลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผล
เดนชัด เพื่อเปนการพิสูจนความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเรียนจะตองวางแผน นําเสนอโครงงาน
ผลงานทางวิชาการ หรือการออกแบบ หรือสรางเครื่องหรืออุปกรณ ในงานระบบเสียงและภาพที่เกี่ยวของให
แลวเสร็จในเวลากําหนดซึ่งจะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครงงาน
เมื่อเสร็จสมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจ และสัมภาษณ 
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3105-4401 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 1 4 (*) 
  (Audio and Video System Apprenticeship 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและ
ภาพ ดานเทคโนโลยีระบบเสียง 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบเสียง ต้ังแตข้ันตอนการ
วางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานระบบเสียงและภาพ  ดานเทคโนโลยีระบบเสียง 
2. ปฏิบัติงานวางแผน  แกปญหา  และควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยี

ระบบเสียง 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบเสียง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบเสียง 
 
3105-4402 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ  2 4 (*) 
  (Audio and Video System Apprenticeship 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและ
ภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ    ต้ังแตข้ันตอนการ
วางแผน  การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ 
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบ

ภาพ 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ 
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3105-4403 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 3 4 (*) 
  (Audio and Video System Apprenticeship 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและ
ภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ต้ังแต
ข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบ

วงจรอิเล็กทรอนิกส 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 
3105-4404 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 4 4 (*) 
  (Audio and Video System Apprenticeship 4) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและ
ภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือระบบโทรทัศน CATV MATV 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือระบบโทรทัศน 
CATV MATV ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพ
งาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือระบบโทรทัศน CATV MATV 
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคนิคระบบ

สตูดิโอ หรือระบบโทรทัศน CATV MATV 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือระบบโทรทัศน 

CATV MATV 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบเสียงและภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือระบบ
โทรทัศน CATV MATV 
 
3105–6001 โครงการ 4 (*) 
  (Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนและนําเสนอโครงการ 
2. ออกแบบและสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเกี่ยวของ 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   นําเสนอ
โครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเกี่ยวของ ใหเสร็จใน
เวลาที่กําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานให
คณะกรรมการประเมินผล 
 


