
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พทุธศักราช 2545 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

จุดประสงค 
 
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกีย่วกับภาษา สังคม วิทยาศาสตรคณิตศาสตร สุขศึกษา พลานามัย 

นํามาใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชพีใหมีความเจริญกาวหนา 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ ไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกสใหทนัตอเทคโนโลยีและมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ 
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานอุตสาหกรรม 

การเขียนแบบเทคนิค การเลือกใชวัสดุ งานปรับและใชเครื่องมือกล 
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวนิัย 

เปนผูมีความรบัผิดชอบตอสังคม 
 
สาขางานไฟฟากําลัง 

5. เพื่อใหสามารถอานแบบ ประมาณการวสัดุในงานตดิตั้ง ควบคุมไฟฟา ตรวจซอม 
ประกอบทดลองวงจรไฟฟา วงจรอิเล็กทรอนิกส 

6. เพื่อใหสามารถตรวจสอบหาขอบกพรอง แกไข และซอมบํารุงรักษาอุปกรณหรือ
เครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส อุปกรณควบคุมเครื่องกลไฟฟา นวิเมตกิสไฮดรอลิกส  พี
แอลซี 

7. เพื่อใหสามารถติดตั้ง  บํารุงรักษา และซอมเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
8. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางไฟฟาในสถานประกอบการ   และประกอบอาชีพอิสระ     

ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
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สาขางานอิเลก็ทรอนิกส 
5. เพื่อใหสามารถเขียนแบบอานแบบ ประมาณการวัสดุ งานสรางเครื่องอิเล็กทรอนิกส การ

ประกอบทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส 
6. เพื่อใหสามารถตรวจสอบ หาขอบกพรอง ซอม บํารุงรักษา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสดวย

เครื่องมือวัดทดสอบทางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ระบบเสียง ระบบภาพ คอมพิวเตอร  
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  และอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกสในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพ
อิสระ ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

 

สาขางานโทรคมนาคม 
5. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานทางดานงานโทรคมนาคมทั่วไป 

งานบริการระบบสื่อสารวิทยุ และงานบริการระบบโทรศัพท 
6. เพื่อใหมีความสามารถปฏิบัติงานดานโทรคมนาคมในสถานประกอบการ และประกอบ

อาชีพอิสระ ใชความรูและทกัษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึน้ได 
 

สาขางานเมคคาทรอนิกส 
5. เพื่อใหสามารถเขียนแบบอานแบบไฟฟาและเครื่องกล ประมาณการวัสดงุานติดตั้ง    

ควบคุมระบบในโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจซอม ประกอบ ทดลองวงจรไฟฟา   
อิเล็กทรอนิกสและระบบทางกล 

6. เพื่อใหสามารถตรวจสอบ หาขอบกพรอง แกไข ซอมบํารุงรักษา อุปกรณในงาน
อุตสาหกรรม ดวยเครื่องมือทดสอบ ทดสอบเครื่องกลไฟฟา นวิเมตกิสไฮดรอลิกส ติดตั้ง
และตอเชื่อมอปุกรณควบคุมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส พีแอลซี ไมโครโพรเซสเซอร 
ไมโครคอนโทรลเลอรรวมถึงระบบไมโครคอมพิวเตอรหรืออุปกรณในงานอุตสาหกรรม 
ตลอดจนถึงการเชื่อมโยงระบบในโรงงานอุตสาหกรรม 

7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกสในสถานประกอบการ และประกอบอาชพีอิสระ
ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

 

สาขางานเทคนคิคอมพิวเตอร 
5. เพื่อใหสามารถเขียนแบบอานแบบ ประมาณการวัสดุ งานซอมและบริการคอมพิวเตอร 
6. เพื่อใหสามารถตรวจสอบ หาขอบกพรอง ซอมบํารุงรักษาอุปกรณประกอบในระบบ

คอมพิวเตอร ซอรฟแวร ฮารดแวรและเครื่องมือวัดทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส 
7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางเทคนิคคอมพิวเตอรในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพ

อิสระใชความรูและทักษะพืน้ฐานในการศกึษาตอในระดบัสูงขึ้นได 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ส่ือสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ 
2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการ

สรางเสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว 
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา 
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร  ส่ิงแวดลอม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน 
5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม 
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
8. เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบื้องตน 
9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต 
10. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล 

 
สาขางานไฟฟากําลัง 

11. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 
12. ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
13. เขียนแบบอานแบบไฟฟา 
14. ติดตั้งระบบไฟฟาในอาคาร 
15. ทดสอบคุณลักษณะเครื่องกําเนิดและมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
16. ซอมบํารุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟากระแสสลับ 
17.  ควบคุมมอเตอรไฟฟา 
18. ติดตั้งตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
19. ควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยอิเล็กทรอนิกส 
20. ติดตั้งไฟฟานอกอาคาร 
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สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
11. เขียนแบบอานแบบ ในงานระบบเสียง ระบบภาพ และงานสื่อสารโทรคมนาคม 
12. ติดตั้งและทดสอบการทํางานของอุปกรณและวงจรในงานระบบเสียง ระบบภาพ และงาน

ส่ือสารโทรคมนาคม 
13. ซอมบํารุงรักษาระบบเสียง ระบบภาพ และงานสื่อสารโทรคมนาคม 
14. ซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
15. ซอมบํารุงรักษาอุปกรณในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

 
สาขางานโทรคมนาคม 

11. เขียนแบบอานแบบ ในงานโทรคมนาคม 
12. ติดตั้งและทดสอบการทํางานของอุปกรณและวงจรในงานระบบเสียง ระบบภาพ และงาน

ส่ือสารโทรคมนาคม 
13. ซอมบํารุงรักษาอุปกรณในระบบโทรคมนาคม 
14. ซอมบํารุงรักษาระบบโทรศัพท 
15. ซอมบํารุงรักษาระบบวิทยุส่ือสาร 

 
สาขางานเมคคาทรอนิกส 

11. เขียนแบบเครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
12. ประกอบอุปกรณทางกล ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
13. ประกอบและทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามคูมือ 
14. ทดสอบอุปกรณทางกล ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามคูมือ 
15. ควบคมุอุปกรณทางกลและไฟฟา 
16. ตรวจซอมอุปกรณทางกล ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามคูมือ 

 
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 

11. เขียนแบบในงานระบบเสียง ระบบภาพ และคอมพิวเตอร 
12. ประกอบติดตั้งอุปกรณและวงจรในงานระบบเสียง ระบบภาพ คอมพิวเตอร 
13. ทดสอบ อุปกรณและวงจรในงานระบบเสียง ระบบภาพ คอมพิวเตอร 
14. ตรวจซอม บํารุงรักษา คอมพิวเตอรและอุปกรณ 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

-------------------------------------------- 
 

 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  ประเภทวชิา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
สาขางานไฟฟากําลัง รวมไมนอยกวา  107 หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปนี ้
 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามญัพื้นฐานวิชาชพี 10 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 69 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 25 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 25 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 15 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน  (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 107 หนวยกิต 
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สาขางานอิเล็กทรอนิกส    รวมไมนอยกวา  107 หนวยกิต   ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี 10 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 69 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 25 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 14 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน  (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 107 หนวยกิต 
 
สาขางานโทรคมนาคม รวมไมนอยกวา  107 หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปนี ้
 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี 10 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 69 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 25 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 14 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน  (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 107 หนวยกิต 
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สาขางานเมคคาทรอนิกส    รวมไมนอยกวา   107 หนวยกิต   ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี 10 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 69 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 25 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 14 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน  (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 107 หนวยกิต 
 
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร    รวมไมนอยกวา  107 หนวยกิต   ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี 10 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 69 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 25 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 14 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน  (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 107 หนวยกิต 
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1.  หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2) 
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 2 (2) 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2) 
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 
2000-1401 วิทยาศาสตรพืน้ฐาน 2 (3) 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2) 
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*) 

 

1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 (3) 
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2) 
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2) 

 
หมายเหตุ  รหสัวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวชิานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร 

 
2.  หมวดวิชาชีพ 69 หนวยกิต 

2.1 วิชาชพีพืน้ฐาน 25 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 (3) 
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3) 
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3) 
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
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2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3) 
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 (4) 
2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2) 
2100-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 (4) 
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 (6) 
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 2 (4) 
2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน 2 (4) 
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 2 (4) 

 

ใหเลือกเรยีนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง 
 

1. สาขางานไฟฟากําลัง 
2.2.1  วิชาชพีสาขาวิชา 25 หนวยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4) 
2104-2101 เขียนแบบไฟฟา 2 (4) 
2104-2102 วงจรไฟฟา 1 3 (5) 
2104-2103 วงจรไฟฟา 2 3 (5) 
2104-2104 เครื่องวัดไฟฟา 2 (4) 
2104-2105 การติดตั้งไฟฟาในอาคารและในโรงงาน 3 (6) 
2104-2106 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง 2 (2) 
2104-2107 หมอแปลงไฟฟา 2 (4) 
2104-2108 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 (6) 
2104-2109 การควบคุมเครื่องกลไฟฟา 3 (6) 

 

2.3.1  วิชาชพีสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2104-2110 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 1 3 (6) 
2104-2111 คณิตศาสตรไฟฟา 3 (3) 
2104-2112 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 2 (4) 
2104-2113 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 2 (4) 
2104-2114 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา 2 (4) 
2104-2115 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 (5) 
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2104-2116 ดิจิตอลเบื้องตน 3 (5) 
2104-2117 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 2 3 (6) 
2104-2118 การประมาณการติดตั้งไฟฟา 2 (2) 
2104-2119 โรงตนกําลังไฟฟา 2 (2) 
2104-2120 กฎและมาตรฐานทางไฟฟา 1 (1) 
2104-2121 การติดตั้งไฟฟานอกอาคาร 2 (4) 
2104-2122 งานบริการและซอมเครื่องใชไฟฟา 2 (4) 
2104-2123 เครื่องปรับอากาศในรถยนต 2 (4) 
2104-2124 ไมโครโพรเซสเซอรเบื้องตน 3 (5) 
2104-2125 เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องตน 3 (5) 
2104-2126 การสองสวาง 1 (1) 
2104-2127 เทคนิคการประหยัดพลังงาน 1 (1) 
2104-2128 อุปกรณปองกนัและควบคุมระบบทําความเย็นปรับอากาศ 2 (4) 
2104-4101 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 1 3 (*) 
2104-4102 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 2 3 (*) 
2104-4103 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 3 3 (*) 
2104-4104 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 4 3 (*) 
2104-4105 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 5 3 (*) 
2104-4106 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 6 3 (*) 

 
2.  สาขางานอเิล็กทรอนิกส 

2.2.2  วิชาชพีสาขาวิชา 26 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2104-2201 เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2104-2202 วงจรไฟฟากระแสตรง 2 (4) 
2104-2203 วงจรไฟฟากระแสสลับ 2 (4) 
2104-2204 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2104-2205 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2104-2206 วงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2104-2207 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6) 
2104-2208 เครื่องเสียง 3 (6) 
2104-2209 เครื่องรับวิทย ุ 3 (6) 
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2104-2210 เครื่องสงวิทยแุละสายอากาศ 2 (4) 
2104-2211 เครื่องรับโทรทัศน 3 (6) 

 

2.3.2  วิชาชพีสาขางาน  ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2104-2212 ระบบเสียง 2 (4) 
2104-2213 ระบบภาพ 2 (4) 
2104-2214 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 (6) 
2104-2215 ไมโครโพรเซสเซอร 2 (4) 
2104-2216 งานบริการคอมพิวเตอร 2 (4) 
2104-2217 โทรศัพท 2 (4) 
2104-2218 วิทยุส่ือสาร 2 (4) 
2104-2219 งานบริการเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2104-2220 งานบริการเครื่องใชสํานักงาน 2 (4) 
2104-2221 คอมพิวเตอรเครือขาย 2 (4) 
2104-2222 เขียนแบบอเิล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
2104-2223 ซิลสกรีนและวงจรพิมพ 2 (4) 
2104-2224 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 2 (4) 
2104-2225 โทรคมนาคมเบื้องตน 2 (2) 
2104-2226 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2104-2227 วงจรไอซีและการประยกุตใชงาน 2 (4) 
2104-2228 คณิตศาสตรอิเล็กทรอนิกส 2 (2) 
2104-2229 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 (3) 
2104-2230 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร 2 (3) 
2104-2231 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม 2 (3) 
2104-4201 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 1  3 (*) 
2104-4202 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 2  3 (*) 
2104-4203 ปฏิบตัิงานชางอิเล็กทรอนิกส 3  3 (*) 
2104-4204 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 4  3 (*) 
2104-4205 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 5 3 (*) 
2104-4206 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 6  3 (*) 

 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545 

~ 12 ~

3.  สาขางานโทรคมนาคม 
2.2.3  วิชาชพีสาขาวิชา 26 หนวยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2104-2301 วงจรไฟฟา 3 (6) 
2104-2302 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2104-2303 เขียนแบบโทรคมนาคม 1 (3) 
2104-2304 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 3 (6) 
2104-2305 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6) 
2104-2306 เครื่องรับวิทยส่ืุอสาร 3 (6) 
2104-2307 ระบบเสียงและระบบภาพ 3 (6) 
2104-2308 เครื่องสงวิทยส่ืุอสาร 3 (6) 
2104-2309 สายสงและสายอากาศ 3 (6) 
2104-2310 เครื่องมือวัดโทรคมนาคม 2 (4) 

 

2.3.3  วิชาชพีสาขางาน  ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2104-2311 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3 (6) 
2104-2312 ระบบขายสายตอนนอก 3 (6) 
2104-2313 ระบบโทรศัพท 3 (6) 
2104-2314 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 3 (6) 
2104-2315 หลักการสื่อสารดวยเสนใยแสง 2 (4) 
2104-2316 ไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน  1 2 (4) 
2104-2317 ไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน  2 2 (4) 
2104-2318 วงจรรวมและการใชงาน 3 (6) 
2104-2319 วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 3 (6) 
2104-2320 ปญหาพิเศษทางโทรคมนาคม 2 (4) 
2104-2321 หลักการสื่อสารดาวเทยีม 2 (4) 
2104-2322 งานบริการชางโทรคมนาคม 1 (3) 
2104-2323 คณิตศาสตรโทรคมนาคม 2 (2) 
2104-2324 การเขียนโครงงานโทรคมนาคม 1 (3) 
2104-2325 ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 2 (4) 
2104-2326 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3 (6) 
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2104-2327 ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม 2 (3) 
2104-4301 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  1 3 (*) 
2104-4302 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  2 3 (*) 
2104-4303 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  3 3 (*) 
2104-4304 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  4 3 (*) 
2104-4305 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  5 3 (*) 
2104-4306 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  6 3 (*) 

 
4.  สาขางานเมคคาทรอนิกส 

2.2.4  วิชาชพีสาขาวิชา 26 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4) 
2104-2401 เขียนแบบเมคคาทรอนิกส 2 (4) 
2104-2402 วงจรไฟฟา 3 (5) 
2104-2403 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 2 (4) 
2104-2404 เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส 2 (4) 
2104-2405 ดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร 3 (5) 
2104-2406 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3 (5) 
2104-2407 กลศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
2104-2408 เครื่องกลไฟฟา 3 (5) 
2104-2409 ช้ินสวนเครื่องกล 2 (4) 
2104-2410 กรรมวิธีการผลิต 2 (4) 

 

2.3.4  วิชาชพีสาขางาน  ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2104-2411 การควบคุมอัตโนมัติ 2 (4) 
2104-2412 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 3 (5) 
2104-2413 การควบคุมในอุตสาหกรรม 3 (5) 
2104-2414 ระบบควบคุมการขับเคลื่อน 3 (5) 
2104-2415 แขนกลอุตสาหกรรม 2 (4) 
2104-2416 เครื่องมือวัดอตุสาหกรรม 2 (4) 
2104-2417 พื้นฐานเทคโนโลยี ซีเอ็นซี 3 (5) 
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2104-2418 ระบบเอฟเอ็มเอส 3 (5) 
2104-2419 คอมพิวเตอรในการออกแบบ 2 (4) 
2104-2420 การซอมบํารุงระบบเมคคาทรอนิกส 3 (6) 
2104-2421 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2 (4) 
2104-2422 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (5) 
2104-2423 ระบบอินเตอรเฟส 2 (4) 
2104-2424 การควบคุมนวิเมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4) 
2104-2425 งานวัดละเอียด 2 (4) 
2104-4401 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 1 3 (*) 
2104-4402 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 2 3 (*) 
2104-4403 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 3 3 (*) 
2104-4404 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 4 3 (*) 
2104-4405 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 5 3 (*) 
2104-4406 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 6 3 (*) 

 

5.  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 
2.2.5  วิชาชพีสาขาวิชา 26 หนวยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2104-2501 เขียนแบบอเิล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
2104-2502 วงจรไฟฟา 3 (6) 
2104-2503 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร 2 (4) 
2104-2504 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 3 (6) 
2104-2505 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6) 
2104-2506 ระบบเสียงและระบบภาพ 3 (6) 
2104-2507 เครื่องรับโทรทัศนและมอนเิตอร 3 (6) 
2104-2508 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 3 (6) 
2104-2509 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 3 (6) 
2104-2510 งานบริการคอมพิวเตอร 3 (6) 
2104-2228 คณิตศาสตรอิเล็กทรอนิกส 2 (2) 
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2.3.5  วิชาชพีสาขางาน  ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2104-2511 ไมโครโพรเซสเซอรเบื้องตน 2 (4) 
2104-2512 คอมพิวเตอรในการออกแบบ 2 (4) 
2104-2513 คอมพิวเตอรเครือขาย 2 (4) 
2104-2514 งานบริการเครื่องพิมพ 2 (4) 
2104-2515 งานบริการเครื่องจายไฟคอมพิวเตอร 2 (4) 
2104-2516 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 2 (4) 
2104-2517 โปรแกรมยูทลิิตี 2 (4) 
2104-2518 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร 2 (3) 
2104-4501 ปฏิบัติงานชางคอมพิวเตอร 1 4 (*) 
2104-4502 ปฏิบัติงานชางคอมพิวเตอร 2 4 (*) 
2104-4503 ปฏิบัติงานชางคอมพิวเตอร 3 4 (*) 
2104-4504 ปฏิบัติงานชางคอมพิวเตอร 4 4 (*) 
2104-4505 ปฏิบัติงานชางคอมพิวเตอร 5 4 (*) 
2104-4506 ปฏิบัติงานชางคอมพิวเตอร 6 4 (*) 

 
 สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคใีหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กาํหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 
40 ช่ัวโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

2.4  โครงการ 4 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2104–5001 โครงการ 4 (*) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศกัราช  2545  ทุกประเภทวิชา 
 

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
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5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
  ใหจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ใหมีช่ัวโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไม
นอยกวา  200  ช่ัวโมง 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2002-0001 กิจกรรมลูกเสอืวิสามัญ 1 - 2 
2002-0002 กิจกรรมลูกเสอืวิสามัญ 2 - 2 
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - 2 
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - 2 
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - 2 
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - 2 
2002-0007-12 (กิจกรรมอื่น ที่สถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - 2 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
 

2104-2101 เขียนแบบไฟฟา 2 (4) 
2104-2102 วงจรไฟฟา 1 3 (5) 
2104-2103 วงจรไฟฟา 2 3 (5) 
2104-2104 เครื่องวัดไฟฟา 2 (4) 
2104-2105 การติดตั้งไฟฟาในอาคารและในโรงงาน 3 (6) 
2104-2106 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง 2 (2) 
2104-2107 หมอแปลงไฟฟา 2 (4) 
2104-2108 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 (6) 
2104-2109 การควบคุมเครื่องกลไฟฟา 3 (6) 
2104-2110 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 1 3 (6) 
2104-2111 คณิตศาสตรไฟฟา 3 (3) 
2104-2112 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 2 (4) 
2104-2113 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 2 (4) 
2104-2114 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา 2 (4) 
2104-2115 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 (5) 
2104-2116 ดิจิตอลเบื้องตน 3 (5) 
2104-2117 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 2 3 (6) 
2104-2118 การประมาณการติดตั้งไฟฟา 2 (2) 
2104-2119 โรงตนกําลังไฟฟา 2 (2) 
2104-2120 กฎและมาตรฐานทางไฟฟา 1 (1) 
2104-2121 การติดตั้งไฟฟานอกอาคาร 2 (4) 
2104-2122 งานบริการและซอมเครื่องใชไฟฟา 2 (4) 
2104-2123 เครื่องปรับอากาศในรถยนต 2 (4) 
2104-2124 ไมโครโพรเซสเซอรเบื้องตน 3 (5) 
2104-2125 เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องตน 3 (5) 
2104-2126 การสองสวาง 1 (1) 
2104-2127 เทคนิคการประหยัดพลังงาน 1 (1) 
2104-2128 อุปกรณปองกันและควบคุมระบบทําความเย็นปรับอากาศ 2 (4) 
2104-4101 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 1 3 (*) 
2104-4102 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 2 3 (*) 
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2104-4103 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 3 3 (*) 
2104-4104 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 4 3 (*) 
2104-4105 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 5 3 (*) 
2104-4106 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 6 3 (*) 
2104-2201 เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2104-2202 วงจรไฟฟากระแสตรง 2 (4) 
2104-2203 วงจรไฟฟากระแสสลับ 2 (4) 
2104-2204 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2104-2205 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2104-2206 วงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2104-2207 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6) 
2104-2208 เครื่องเสียง 3 (6) 
2104-2209 เครื่องรับวิทย ุ 3 (6) 
2104-2210 เครื่องสงวิทยแุละสายอากาศ 2 (4) 
2104-2211 เครื่องรับโทรทศัน 3 (6) 
2104-2212 ระบบเสียง 2 (4) 
2104-2213 ระบบภาพ 2 (4) 
2104-2214 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 (6) 
2104-2215 ไมโครโพรเซสเซอร 2 (4) 
2104-2216 งานบริการคอมพิวเตอร 2 (4) 
2104-2217 โทรศัพท 2 (4) 
2104-2218 วิทยุสื่อสาร 2 (4) 
2104-2219 งานบริการเครื่องใชไฟฟาอิเลก็ทรอนิกส 2 (4) 
2104-2220 งานบริการเครื่องใชสํานักงาน 2 (4) 
2104-2221 คอมพิวเตอรเครือขาย 2 (4) 
2104-2222 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
2104-2223 ซิลสกรีนและวงจรพิมพ 2 (4) 
2104-2224 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 2 (4) 
2104-2225 โทรคมนาคมเบื้องตน 2 (2) 
2104-2226 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2104-2227 วงจรไอซีและการประยุกตใชงาน 2 (4) 
2104-2228 คณิตศาสตรอิเล็กทรอนิกส 2 (2) 
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2104-2229 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนกิสอุตสาหกรรม 2 (3) 
2104-2230 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนกิสคอมพิวเตอร 2 (3) 
2104-2231 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนกิสโทรคมนาคม 2 (3) 
2104-4201 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 1  3 (*) 
2104-4202 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 2  3 (*) 
2104-4203 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 3  3 (*) 
2104-4204 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 4  3 (*) 
2104-4205 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 5 3 (*) 
2104-4206 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 6  3 (*) 
2104-2301 วงจรไฟฟา 3 (6) 
2104-2302 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2104-2303 เขียนแบบโทรคมนาคม 1 (3) 
2104-2304 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 3 (6) 
2104-2305 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6) 
2104-2306 เครื่องรับวิทยุสือ่สาร 3 (6) 
2104-2307 ระบบเสียงและระบบภาพ 3 (6) 
2104-2308 เครื่องสงวิทยุสื่อสาร 3 (6) 
2104-2309 สายสงและสายอากาศ 3 (6) 
2104-2310 เครื่องมือวัดโทรคมนาคม 2 (4) 
2104-2311 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3 (6) 
2104-2312 ระบบขายสายตอนนอก 3 (6) 
2104-2313 ระบบโทรศัพท 3 (6) 
2104-2314 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 3 (6) 
2104-2315 หลักการสื่อสารดวยเสนใยแสง 2 (4) 
2104-2316 ไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน  1 2 (4) 
2104-2317 ไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน  2 2 (4) 
2104-2318 วงจรรวมและการใชงาน 3 (6) 
2104-2319 วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 3 (6) 
2104-2320 ปญหาพิเศษทางโทรคมนาคม 2 (4) 
2104-2321 หลักการสื่อสารดาวเทียม 2 (4) 
2104-2322 งานบริการชางโทรคมนาคม 1 (3) 
2104-2323 คณิตศาสตรโทรคมนาคม 2 (2) 
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2104-2324 การเขียนโครงงานโทรคมนาคม 1 (3) 
2104-2325 ระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี 2 (4) 
2104-2326 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3 (6) 
2104-2327 ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม 2 (3) 
2104-4301 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  1 3 (*) 
2104-4302 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  2 3 (*) 
2104-4303 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  3 3 (*) 
2104-4304 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  4 3 (*) 
2104-4305 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  5 3 (*) 
2104-4306 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  6 3 (*) 
2104-2401 เขียนแบบเมคคาทรอนิกส 2 (4) 
2104-2402 วงจรไฟฟา 3 (5) 
2104-2403 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 2 (4) 
2104-2404 เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส 2 (4) 
2104-2405 ดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร 3 (5) 
2104-2406 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3 (5) 
2104-2407 กลศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
2104-2408 เครื่องกลไฟฟา 3 (5) 
2104-2409 ช้ินสวนเครื่องกล 2 (4) 
2104-2410 กรรมวิธีการผลติ 2 (4) 
2104-2411 การควบคุมอัตโนมัติ 2 (4) 
2104-2412 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 3 (5) 
2104-2413 การควบคุมในอุตสาหกรรม 3 (5) 
2104-2414 ระบบควบคุมการขับเคลื่อน 3 (5) 
2104-2415 แขนกลอุตสาหกรรม 2 (4) 
2104-2416 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 2 (4) 
2104-2417 พื้นฐานเทคโนโลยี ซีเอ็นซ ี 3 (5) 
2104-2418 ระบบเอฟเอ็มเอส 3 (5) 
2104-2419 คอมพิวเตอรในการออกแบบ 2 (4) 
2104-2420 การซอมบํารุงระบบเมคคาทรอนิกส 3 (6) 
2104-2421 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2 (4) 
2104-2422 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (5) 
2104-2423 ระบบอินเตอรเฟส 2 (4) 
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2104-2424 การควบคุมนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4) 
2104-2425 งานวัดละเอียด 2 (4) 
2104-4401 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 1 3 (*) 
2104-4402 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 2 3 (*) 
2104-4403 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 3 3 (*) 
2104-4404 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 4 3 (*) 
2104-4405 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 5 3 (*) 
2104-4406 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 6 3 (*) 
2104-2501 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
2104-2502 วงจรไฟฟา 3 (6) 
2104-2503 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร 2 (4) 
2104-2504 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 3 (6) 
2104-2505 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6) 
2104-2506 ระบบเสียงและระบบภาพ 3 (6) 
2104-2507 เครื่องรับโทรทศันและมอนิเตอร 3 (6) 
2104-2508 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 3 (6) 
2104-2509 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 3 (6) 
2104-2510 งานบริการคอมพิวเตอร 3 (6) 
2104-2511 ไมโครโพรเซสเซอรเบื้องตน 2 (4) 
2104-2512 คอมพิวเตอรในการออกแบบ 2 (4) 
2104-2513 คอมพิวเตอรเครือขาย 2 (4) 
2104-2514 งานบริการเครื่องพิมพ 2 (4) 
2104-2515 งานบริการเครื่องจายไฟคอมพิวเตอร 2 (4) 
2104-2516 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 2 (4) 
2104-2517 โปรแกรมยูทิลตีิ 2 (4) 
2104-2518 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนกิสคอมพิวเตอร 2 (3) 
2104-4501 ปฏิบัติงานชางคอมพิวเตอร 1 4 (*) 
2104-4502 ปฏิบัติงานชางคอมพิวเตอร 2 4 (*) 
2104-4503 ปฏิบัติงานชางคอมพิวเตอร 3 4 (*) 
2104-4504 ปฏิบัติงานชางคอมพิวเตอร 4 4 (*) 
2104-4505 ปฏิบัติงานชางคอมพิวเตอร 5 4 (*) 
2104-4506 ปฏิบัติงานชางคอมพิวเตอร 6 4 (*) 
2104–5001 โครงการ 4 (*) 
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2104-2101 เขียนแบบไฟฟา 2 (4) 
  Electrical Drawing 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการใชเครื่องมือ อุปกรณท่ีใชในงานเขียนแบบ เลือกขนาด
กระดาษ ขนาดตัวเลขและตัวอักษร 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการเขียนแบบไฟฟาแสงสวาง  และไฟฟากําลัง 
3. เพื่อใหสามารถเขียนแบบทั้งไฟฟาแสงสวาง  และไฟฟากําลัง 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล 
2. เขียนแบบและอานแบบไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลัง 
3. เขียนแบบและอานแบบงานควบคุมเครื่องกลไฟฟา 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณท่ีใชในงานเขียนแบบไฟฟาตามมาตรฐานสากล  เขียนแบบงานใน
ระบบไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลัง เขียนแบบงานควบคุมเครื่องกลไฟฟา เขียนแบบวงจร One line Diagram, 
Schematic Diagram, Working Diagram Design Diagram  Shop Diagram และ Asbuilt Diagram 
 
2104-2102 วงจรไฟฟา 1 3 (5) 
  Electrical Circuit 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรงพื้นฐาน 
2. เพื่อใหมีทักษะในการตอ การวัด และหาคาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสตรงพื้นฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรง 
2. คํานวณคาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสตรง 
3. ตอวงจรวัดและทดสอบคาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสตรง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอหม  กําลงัไฟฟา  พลังงานไฟฟา  วงจรความตานทานแบบตางๆ  
วงจรแบงกระแสไฟฟา  วงจรแบงแรงดันไฟฟา  การแปลงวงจรความตานทานเดลตา-สตาร ดีเทอรมแินนท  
เซลลไฟฟา  กฏของเคอรชอฟฟ  วงจรบริดจ  เมชเคอรเรนต 
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2104-2103 วงจรไฟฟา 2 3 (5) 
  Electrical Circuit 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจคาทางไฟฟา ในวงจรไฟฟากระแสสลับ 
2. เพื่อใหมีทักษะในการตอ การวัด และหาคาตางๆ ในวงจรไฟฟากระแสสลับ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเกิดไฟฟากระแสสลับ 
2. คํานวณคาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสสลับ 
3. ตอวงจรวัดและทดสอบคาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสสลับ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเกิดไฟฟากระแสสลับ คาตางๆ ของรูปคลื่นไซน  เฟสและเฟสเซอร
ไดอะแกรม  ปริมาณเชิงซอน  คาพารามิเตอรตางๆ ในวงจรไฟฟากระแสสลับ  และเพาเวอรแฟกเตอร 
 
2104-2104 เคร่ืองวัดไฟฟา 2 (4) 
  Electrical Instrument 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องวัดไฟฟาชนิดตาง ๆ 
2. เพื่อใหมีความสามารถตอเครือ่งวัดไฟฟาชนดิตางๆ ไปใชงาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องวัดไฟฟา 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของเครื่องวัดชนิดตาง ๆ 
2. ใชเครื่องวัดไฟฟาตาง ๆ วัดคาทางไฟฟา 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติ หลักการทํางาน วิธีการใชโวลตมิเตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร วัตตมิเตอร 
กิโลวัตตฮาวมิเตอร  ออสซิลโลสโคป และเครื่องวัดไฟฟาชนิดอื่น ๆ  ท้ังกระแสตรงและกระแสสลับ  คา
ความคลาดเคลื่อน และการบํารุงรักษา 
 
2104-2105 การติดต้ังไฟฟาในอาคารและในโรงงาน 3 (6) 
  Electrical Installation 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการปองกันอุบัติภัยท่ีเกิดข้ึนกับการปฏิบัติงานทางไฟฟา 
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณการติดตั้งไฟฟาภายในอาคารและในโรงงาน 
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3. เพื่อใหมีความเขาใจเลือกใชอุปกรณปองกันทางไฟฟาสําหรับการติดตั้งไฟฟาในอาคารและใน
โรงงาน  

4. เพื่อใหมีทักษะในการเดินสายไฟฟา ติดตั้งอุปกรณและเครื่องใชไฟฟา 
5. เพื่อใหสามารถตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของระบบและอุปกรณไฟฟา 
6. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติงานทางไฟฟาไดอยางปลอดภัย 
2. เลือกอุปกรณในงานเดินสายไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลัง 
3. ติดตั้งอุปกรณปองกันอุปกรณเตือนภัย ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
4. ตรวจสอบหาขอบกพรองของระบบและอุปกรณไฟฟา 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติวิธีการปองกนัอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟา  ชนิดและการใชงานของ
สายไฟฟา  การตอสายแบบตาง ๆ  การเดินสายไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลัง  อุปกรณและเครื่องมือ  อุปกรณ
ปองกันทางไฟฟา  การติดตั้งอุปกรณไฟฟา การติดตั้งระบบปองกันสัญญาณเตือนภัย การเดินสายดวยวธิีการ
ตาง ๆ  การติดตั้งเครื่องใชไฟฟาในอาคาร การติดตั้งไฟฟาในพื้นที่อันตราย  การตรวจสอบและแกไข
ขอบกพรองของระบบและอุปกรณไฟฟา 
 
2104-2106 เคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง 2 (2) 
  D.C. Electrical Machine 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจทฤษฎีของแมเหล็ก และการเหนี่ยวนําแมเหล็ก 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงและการนําไปใชงาน 
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสตรงและการนําไปใชงาน 
4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหนวยงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเหนี่ยวนําทางไฟฟา 
2. คํานวณคาตาง ๆ ของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง 
3. เลือกเครื่องกลไฟตรงตามลักษณะงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาทฤษฎีแมเหล็ก  วงจรแมเหล็ก หลักการเหนี่ยวนําแมเหล็ก  โครงสราง  สวนประกอบ  วงจร
ขดลวดอารเมเจอรของเครือ่งกลไฟฟากระแสตรง  หลักการทํางาน  ชนิด  การเกิดแรงดันไฟฟาในเครื่องกําเนิด
ไฟฟากระแสตรง  สาเหตุท่ีเครื่องกําเนิดไมเกดิแรงดัน  คอมมิวเตชั่น  อารเมเจอร      รีแอกชัน   การคํานวณหา
คาแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนํา ประสิทธิภาพ คุณลักษณะ  การนําไปใชงานของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง  
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หลักการทํางาน  ชนิดของมอเตอรไฟฟากระแสตรง  อารเมเจอร รีแอกชัน  คุณลักษณะและการนําไปใชงาน
ของมอเตอรไฟฟากระแสตรง การกลับทิศทางการหมุน การเริ่มเดิน  การบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟากระแสตรง 
 
2104-2107 หมอแปลงไฟฟา 2 (4) 
  Transformer 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน โครงสราง และชนิดของหมอแปลงไฟฟา 
2. เพื่อใหมีทักษะในการพันและการใชงานของหมอแปลง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟา 
2. ซอมบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา 
3. ทดสอบหมอแปลงไฟฟา 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางาน โครงสราง ชนิดของหมอแปลงไฟฟา หลักการเกิดแรงดัน ไฟฟา
เหนี่ยวนําในหมอแปลง สมการแรงดันไฟฟา อัตราสวนการเปลี่ยนแปร (Transformation ratio)  การคํานวณหา
ขนาดและประสิทธิภาพของหมอแปลง การขนานหมอแปลงไฟฟา การพันขดลวดหมอแปลงไฟฟาขนาดเล็ก 
การตรวจขั้วหมอแปลงไฟฟา การตอหมอแปลงไฟฟา 
 
2104-2108 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 (6) 
  A.C. Motors 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ ชนิด โครงสราง สวนประกอบ ของมอเตอร 1 เฟส และ 3 เฟส 
2. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการทํางาน คุณลักษณะของมอเตอร 1 เฟส และ 3 เฟส 
3. เพื่อใหมีความเขาใจ การเริ่มเดิน การกลับทิศทางการหมุน การหยุดมอเตอร การนําไปใชงานและ

การบํารุงรักษา 
4. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจซอม  พันมอเตอร บํารุงรักษามอเตอร 1 เฟส และ 3 เฟส 
5. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสสลับชนิดตาง ๆ 
2. เลือกชนิดของมอเตอรไฟฟากระแสสลับตรงตามลักษณะงาน 
3. ซอมบํารุงรักษาและทดสอบมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางาน ชนิด โครงสราง และสวนประกอบ  ของมอเตอร  1  เฟส และ 3 เฟส  
คุณลักษณะ  การเริ่มเดิน  การกลับทิศทางการหมุน  การหยุดมอเตอร  การนําไปใชงานและบํารุงรักษา การพัน
และการทดสอบมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 
 
2104-2109 การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา 3 (6) 
  Electrical Machine Control 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจสัญลักษณท่ีใชในงานควบคุมตามมาตรฐานตาง ๆ 
2. เพื่อใหสามารถเลือกวัสดอุุปกรณควบคุมไปใชงาน 
3. เพื่อใหเขาใจหลักและวิธีการเริ่มเดินมอเตอร  การควบคุมความเร็วมอเตอร การหยุดและการกลับ

ทิศทางการหมุน 
4. เพื่อใหมีทักษะในการตอวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การควบคุมความเร็วมอเตอร การหยุด และการ

กลับทิศทางการหมุน 
5. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการควบคุมเครื่องกลไฟฟา 
2. เลือกใชอุปกรณควบคุมและอุปกรณปองกันเครื่องกลไฟฟา 
3. ตอและทดสอบวงจรควบคุมและวงจรกําลังแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ สัญลักษณในงานควบคุมตามมาตรฐาน DIN, IEC, ANSI  การเลือกขนาด
ของสาย อุปกรณปองกันและขนาดของคอนแทกเตอร หลกัการเริ่มเดินมอเตอรไฟฟากระแสตรง มอเตอร
ไฟฟากระแสสลับแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ตอวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การหยุดมอเตอรไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส การควบคุมความเร็ว และการกลับทิศทางการหมุนดวยวิธีตางๆ 
 
2104-2110 เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 1 3 (6) 
  Refrigeration and Air Condition 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการทํางานของเครื่องทําความเย็นระบบอัดไอ  
2. เพื่อใหมีความสามารถใชเครื่องมือในงานทอ งานเชื่อมประสานทอ งานตอวงจรทางกลและทาง

ไฟฟาของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
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2. ประกอบติดตั้งและทดสอบงานทอเครื่องทําความเย็น 
3. ตรวจซอมเครื่องทําความเย็น 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติหลักการของเครื่องทําความเย็น  การถายเทของความรอน ชนิดของความรอน ความ
ดัน สวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องทําความเยน็ระบบอัดไอ สารทําความเย็น น้ํามันหลอลืน่ งาน
ทอ งานเชื่อมประสานทอ ตอวงจรไฟฟา วงจรทางกล  การทําสุญญากาศ การบรรจุสารทําความเย็นในเครื่องทํา
ความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 
 
2104-2111 คณิตศาสตรไฟฟา 3 (3) 
  Electrical Mathematics 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจระบบแรงดันไฟฟาและการตอโหลดในระบบไฟฟา 3 เฟส 
2. เพื่อใหมีความเขาใจและสามารถวิเคราะหเพือ่แกปญหาของโจทยในวงจรไฟฟากระแสตรงและ

กระแสสลับ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหนวยงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับระบบไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส 
2. คํานวณหาคาตาง ๆ ในสภาวะโหลดสมดุลและไมสมดุล 
3. วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับดวยกฎและทฤษฎีตาง ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรงดันไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส การตอโหลดแบบสมดุลและไมสมดุลในระบบ 
3 เฟส  การแกเพาเวอรแฟกเตอร  การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับดวยกฎหรอืทฤษฎีตางๆ 
ทฤษฎีการสงผานกําลังไฟฟาสูงสุด 
 
2104-2112 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 2 (4) 
  Electronic Circuit and Device 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสราง หลักการทํางานของสารกึ่งตัวนํา 
2. เพื่อใหมีทักษะในการอานขอมูลจากแผนขอมูลของบริษัทผูผลิต (Data Sheet) การทดสอบหา

คุณสมบัติของอุปกรณตาง ๆ ของวงจร 
3. เพื่อใหสามารถอานสัญลักษณจากแบบวงจรอเิล็กทรอนิกส ลายวงจรพิมพ 
4. เพื่อใหสามารถวางแผน ตรวจสอบ ประกอบ บัดกรี ทดสอบ แกไขจุดบกพรอง     ของวงจร

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
5. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
2. ประกอบและตรวจสอบอุปกรณในวงจรอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติโครงสรางและหลักการทํางานของไดโอด  ทรานซิสเตอร  เอส ซี อาร  ไดแอค    
ไตรแอค ยู.เจ.ที. เฟต มอสเฟต อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางแสง วงจรการเรียงกระแสดวย  ไดโอดแบบตางๆ 
วงจรคงคาแรงดันแบบตางๆ วงจรการใชงานอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสกําลงัเบื้องตน วงจรกําเนิดสัญญาณพัลส
ดวยทรานซิสเตอร 
 
2104-2113 เคร่ืองกําเนดิไฟฟากระแสสลับ 2 (4) 
  A.C. Generator 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 
2. เพื่อใหสามารถพัน ทดสอบ ขนาน และบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจสวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 
2. เดินเครื่องและควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 
3. ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 
4. ตรวจซอมบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางาน โครงสราง และสวนประกอบของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 
การเกิดรูปคลื่นไซน  สมการแรงดันไฟฟา ความสัมพันธของความเร็วรอบ ข้ัวแมเหล็กและความถี่ คุณลักษณะ
ของเครื่องกําเนดิ การขนานและการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิด การถอดประกอบ พัน และทดสอบการทํางานของ
เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 
 
2104-2114 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา 2 (4) 
  Electrical Control and Programming 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลและอุปกรณไฟฟา 
2. เพื่อใหสามารถติดตั้งอุปกรณอินพุต เอาตพุต แกไขและปรับปรุงโปรแกรมงานควบคุมประเภท

ตาง ๆ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจสวนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 
2. เขียนคําสั่งควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 
3. ใชโปรแกรมเมเบิลควบคุมมอเตอรและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 
4. ใชโปรแกรมเมเบิลควบคุมระบบนิวเมติกส 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง สวนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร คําสั่ง การ
ปอนขอมูล วงจรการใชงานควบคุมมอเตอรและอุปกรณไฟฟาตางๆ วงจรควบคุมระบบนิวเมติกส การแกไข
และปรับปรุงโปรแกรม 
 
2104-2115 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 (5) 
  Industrial Electronic 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของทรานสดิวเซอรและเซ็นเซอร 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการควบคุมกําลังไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับดวยวงจร

อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
3. เพื่อใหมีทักษะในการตอและควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของทรานสดิวเซอรและเซ็นเซอร 
2. ควบคุมความเร็วและกลับทางหมุนของมอเตอร 
3. ควบคุมแรงดันไฟฟากระแสตรง 
4. วัดและทดสอบวงจรขยายกําลัง และความถี่ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและการใชงานทรานสดิวเซอรและเซ็นเซอร ใชงานวงจรควบคุม
ความเร็วและกลับทิศทางการหมุนของมอเตอรพรอมบล็อกไดอะแกรม วงจรตรวจจับและสัญญาณเตือนภัย
ชนิดตางๆ การควบคุมกําลังไฟฟากระแสตรง เครื่องจายแรงดันไฟฟาคงที่แบบตางๆ วงจรขยายกําลัง วงจร
ควบคุมกําลังและความถี่ 
 
2104-2116 ดิจิตอลเบื้องตน 3 (5) 
  Basic Digital 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจระบบเลขฐานและรหัส 
2. เพื่อใหมีความเขาใจลอจิกฟงกช่ันตาง ๆ ตารางความจริงและสัญลักษณลอจิกเกต 
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3. เพื่อใหมีความเขาใจวงจร Combination Logic  และวงจร Sequential  
4. เพื่อใหมีทักษะในการหาคุณสมบัติของ Logic  gate จากคูมือ  
5. เพื่อใหมีทักษะในการตอวงจร Logic gate   Combination Logic  วงจรพัลสและวงจร  Sequential 

แบบตาง ๆ  
6. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของระบบเลขฐานและรหัส 
2. วัดและทดสอบวงจร Logic และวงจรพัลส 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ระบบเลขฐานตางๆ รหัสตัวเลข Logic function ตารางความจริงและ
สัญลักษณพีชคณิตบูลีน วงจร Combination วงจรพัลส และวงจร Sequential 
 
2104-2117 เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 2 3 (6) 
  Refrigeration and Air Condition 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวงจรควบคุมเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศทางกลและทางไฟฟา 
2. เพื่อใหสามารถเลือกขนาด ติดตั้ง ตรวจซอม และบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการควบคุมเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
2. คํานวณหาขนาดเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
3. ติดตั้งเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
4. ตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานของวงจรควบคุมเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ การ
ตรวจสอบขอบกพรอง แกไขวงจรทางกลและทางไฟฟา การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การประมาณการโหลด
ความรอน การเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศ บํารุงรักษาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 
2104-2118 การประมาณการติดต้ังไฟฟา 2 (2) 
  Electrical Installation Estimating 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถอานแบบ  แยกรายการวัสดุ  อปุกรณ   
2. เพื่อใหสามารถประมาณราคาจากแบบ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหนวยงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อานแบบงานติดตั้งระบบไฟฟา 
2. แยกรายการวัสดุ - อุปกรณจากแบบงานติดตั้งระบบไฟฟา 
3. ประมาณราคาคาวัสดุ-อุปกรณและคาแรงงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบไฟฟา  การประมาณการวัสดุ  และคาใชจายอื่น ๆ ในงานติดตั้ง
ไฟฟา 
 
2104-2119 โรงตนกําลังไฟฟา 2 (2) 
  Power Plant 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของโรงตนกําลังไฟฟาแบบตาง ๆ 
2. เพื่อใหรูวิธีการสงจาย การควบคุมและอุปกรณปองกันในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหนวยงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของโรงตนกําลังไฟฟาแบบตาง ๆ 
2. นําหลักการควบคุมอุปกรณปองกันในระบบสายสงไปใชงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางานของโรงตนกําลังไฟฟาแบบตางๆ รวมท้ังการสงจาย การควบคุมและ
อุปกรณปองกันในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 
 
2104-2120 กฎและมาตรฐานทางไฟฟา 1 (1) 
  Electrical Law and Standard  
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเปาหมายของกฎและมาตรฐานทางไฟฟา 
2. เพื่อใหสามารถนํากฎและมาตรฐานไปใชประกอบอาชีพในงานติดตั้งทางไฟฟา 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหนวยงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกฎและมาตรฐานที่ใชในงานติดตั้งทางไฟฟา 
2. นํากฎและมาตรฐานทางไฟฟาไปใชประกอบอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎและมาตรฐานที่ใชในงานติดตั้งทางไฟฟา  ระบบปองกันฟาผา  ระบบการตอลงดิน  
ระบบการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย  การติดตั้งไฟฟาในพื้นที่อันตราย 
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2104-2121 การติดต้ังไฟฟานอกอาคาร 2 (4) 
  Electrical Installation for Exterior 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจชนิดของสายไฟฟา  เครื่องมือ และอุปกรณท่ีใชในงานติดตั้งภายนอก 
2. เพื่อใหมีทักษะในการปกเสา พาดสายไฟฟา และติดตั้งอุปกรณ 
3. เพื่อใหมีความรูในเรื่องชนิดของการติดตั้งระบบไฟฟาแรงต่ํา 
4. เพื่อใหสามารถติดตั้งและเดินสายไฟฟาใตดิน 
5. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจวิธีการใชเครื่องมือและอุปกรณติดตั้งไฟฟาภายนอกอาคาร 
2. ปกเสา  พาดสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟา 
3. ติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟาใตดิน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในงานติดตั้งไฟฟาภายนอก การปกเสา การยึดโยง
เสา การพาดสาย  การดึงสาย การติดตั้งหมอแปลงไฟฟา การติดตั้งอุปกรณปองกัน การติดตั้งและควบคุมโคม
ไฟถนน การติดตั้งระบบสายดิน  
 
2104-2122 งานบริการและซอมเครื่องใชไฟฟา 2 (4) 
  Electrical Appliances Service and Repair 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการตรวจสอบและซอมบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ 
2. ตรวจซอมระบบไฟฟาแสงสวาง 
3. ตรวจซอมเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ 
4. ตรวจซอมเครื่องกลไฟฟาขนาดเล็ก 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การตรวจสอบหาสาเหตุขอบกพรอง การซอมบํารุงรักษา

อุปกรณเครื่องใชไฟฟา ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบไฟฟากําลัง เครื่องจักรเครื่องกลไฟฟา และงานบริการ
ไฟฟาอื่นๆ 
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2104-2123 เคร่ืองปรับอากาศในรถยนต 2 (4) 
  Auto-Air conditioner 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศรถยนต 
2. เพื่อใหมีความสามารถติดตั้ง ปรับแตง และซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศรถยนต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศรถยนต 
2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต 
3. ตอวงจรไฟฟาและระบบควบคุม 
4. บรรจุสารทําความเย็น 
5. ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศรถยนต การติดตั้ง ตรวจสอบอุปกรณ
ทางกล ทางไฟฟา การบรรจุสารทําความเย็น การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น วงจรไฟฟาและการควบคุม การ
ตรวจสอบแกไขและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต 
 
2104-2124 ไมโครโพรเซสเซอรเบ้ืองตน 3 (5) 
  Basic Microprocessor 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร 
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชงานกลุมคําสั่งตาง ๆ และเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเบื้องตนเพื่อ

ควบคุมอุปกรณภายนอก 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 
2. เขียนโปรแกรมสั่งงานไมโครโพรเซสเซอร 
3. ทดสอบการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของไอซี หนวยความจําชนิด RAM และ 
ROM สถาปตยกรรมของระบบไมโครโพรเซสเซอร กระบวนการของซีพียู การจัดระบบการเชื่อมตอวงจรของ
ซีพียูกับอุปกรณภายนอก การใชกลุมคําสั่งตางๆ การติดตอกับอุปกรณอินพุตและเอาทพุต โปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลีเบื้องตน 
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2104-2125 เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองตน 3 (5) 
  Basic Instrumentation 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในการใชเครื่องมือและเครื่องควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถวัดและควบคุม ปรับแตง กระบวนการงานตาง ๆ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเครื่องมือวัด และเครื่องควบคุมงานอุตสาหกรรม 
2. วัดและทดสอบเครื่องมือวัดและเครื่องควบคุม 
3. ปรับ ต้ังคา และใชงานเครื่องมือวัดและเครื่องควบคุม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานโครงสรางของเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหลและระดับ 
สัญลักษณของอุปกรณในงานวัดและควบคุม   ระบบสัญญาณมาตรฐาน  หลักการควบคุมและการทํางานของ
เครื่องควบคุมกระบวนการ การปรับแตงงานวัดและควบคุมกระบวนการ 
 
2104-2126 การสองสวาง 1 (1) 
  Illumination 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับแหลงกําเนิดแสง  คุณสมบัติของแสง 
2. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกใชหลอดไฟฟาและโคมไฟฟา 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหนวยงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจแหลงกําเนิดแสงและคุณสมบัติของแสง 
2. หาความเขมของการสองสวางตามสถานที่ใชงาน 
3. เลือกชนิดของหลอดและดวงโคม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแหลงกําเนิดแสง และการมองเห็น  หนวยวดั  คุณสมบัติของแสง  โครงสราง  
สวนประกอบของหลอดไฟฟา  การนําไปใชงาน  ลักษณะการใหแสงแบบตาง ๆ  ชนิดของโคมไฟ   การ
เลือกใชโคมไฟฟาภายในและนอกอาคาร   
 
2104-2127 เทคนิคการประหยัดพลังงาน 1 (1) 
  Energy Conservation 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟา  
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2. เพื่อใหสามารถแกไข  ปรับปรุงอุปกรณและระบบไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจ  ภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหนวยงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปรับปรุงแกไขระบบไฟฟาเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน 
2. ปรับปรุงแกไขระบบทําความรอน เพื่อใหเกดิการประหยัดพลังงาน 
3. ปรับปรุงระบบทําความเย็นเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประหยัดพลงังานของระบบไฟฟา  ระบบทําความรอน ระบบทํา

ความเย็นในอาคารและในงานอุตสาหกรรม การแกไขปรังปรุงระบบไฟฟาเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน 
 
2104-2128 อุปกรณปองกนัและควบคุมระบบทําความเยน็ปรับอากาศ 2 (4) 
  Refrigeration Protection 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจอุปกรณปองกันในเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจการควบคุมดวยเครื่องควบคุมระยะไกล 
3. เพื่อใหสามารถตรวจหาขอบกพรองของเครื่องควบคุมระยะไกลและอปุกรณปองกัน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการทํางานอุปกรณปองกันในเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
2. ตรวจซอมอุปกรณท่ีควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางาน โครงสรางของอุปกรณปองกันและควบคุมระบบการทําความเย็น 

ปรับอากาศ อุปกรณควบคุมระยะไกล วงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังท่ีใชในงานควบคุมเครื่องทําความเย็นและปรบั
อากาศ 
 
2104-2201 เขียนแบบไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 2 (4) 
  (Electrical and Electronic Drawing) 
จุดประสงครายวิชา 

1.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบในงานชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อใหมีทักษะและความประณีตรอบคอบในการเขียนแบบอานแบบ  งานชางไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อสรางนิสัยในการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือชวยเขียนแบบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบในงานชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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2. เขียนแบบและอานแบบงานชางไฟฟา 
3. เขียนแบบและอานแบบงานชางอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนรูปสัญลักษณของอุปกรณงานชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
ตามมาตรฐานสากล  การเขียนแบบและอานแบบบล็อกไดอะแกรม  (Block  Diagram)  สกีเมติกไดอะแกรม  
(Schematic Circuited Diagram)  ซิงเกิลไลนไดอะแกรม (Single  line Diagram) วายริงไดอะแกรม (Wiring  
Diagram) พิกทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial  Diagram) ผังงาน (Flow  Chart) การเขียนแบบการเดินสาย     
ไฟฟาระบบแสงสวาง  ระบบไฟฟากําลัง ระบบสายโทรศัพท ระบบภาพและระบบเสียง ภายในอาคารที่พัก
อาศัยและอาคารขนาดใหญ แบบระบบงานควบคุมเครื่องจักรกลทางไฟฟา แบบวงจรอเิล็กทรอนิกสท้ังท่ีใช
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน อุปกรณเครื่องสื่อสารและโทรคมนาคม อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
อุปกรณดิจิตอลและคอมพิวเตอร ตลอดจนอปุกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ การออกแบบและเขียนแบบงานวงจร
พิมพ (Printed  Circuit)  ข้ันพื้นฐาน  การเก็บบํารุงรักษาแบบและวัสดุอุปกรณการเขียนแบบ 
 
2104-2202 วงจรไฟฟากระแสตรง 2 (4) 
  (DC Circuits) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจแหลงของการกําเนิดไฟฟากระแสตรงและพื้นฐานการวิเคราะหวงจร 
2. เพื่อใหมีทักษะในการอานแบบและประกอบวงจรไฟฟากระแสตรง 
3. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือวัดและทดสอบวัดคาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสตรง 
4. เพื่อใหมีความเขาใจในการประยุกตวงจรไฟฟากระแสตรงไปใชงานตาง ๆ 
5. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ  ถูกตองและปลอดภยั 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง 
2. วัดและทดสอบแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง 
3. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงแบบผสม 
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงดวยกฎและทฤษฎีตาง ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง  เชน  เซลไฟฟา  แบตเตอรี่  หรือเครื่อง
กําเนิดไฟฟากระแสตรง  ประกอบวงจรแบบอนุกรม  แบบขนาน  และแบบผสม  โดยใชอปุกรณประกอบวงจร
เปนเซลไฟฟา  แบตเตอรี่  ตัวตานทาน  หลอดไฟ  (Lamp)  ไดโอดเปลงแสง  (LED)  มอเตอรกระแสไฟตรง  
(D.C. Motor) รีเลย  (Relay)  ใชเครื่องมือวัดท่ีเกี่ยวของวัดหาคาความสัมพันธของความตานทาน  แรงดันไฟฟา  
กระแสไฟฟา  ตามกฎของโอหม  ทฤษฎีของเทวินิน  และนอรตัน  ประกอบและทดสอบวงจรบริดจ  วงจรแบง
แรงดันไฟฟา  วงจรแบงกระแสไฟฟา 
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2104-2203 วงจรไฟฟากระแสสลับ 2 (4) 
  (AC Circuits) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจธรรมชาติและหลักการกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 
2. เพื่อใหมีทักษะในการอานแบบและประกอบวงจรไฟฟากระแสสลับ 
3. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือวัดและทดสอบที่เกี่ยวของวัดคาตางๆ ในวงจรไฟฟา   

กระแสสลับ 
4. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  ในการประยุกตวงจรไฟฟากระแสสลับไปใชงานจริง 
5. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ  ถูกตองและปลอดภยั 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ 
2. วัดและทดสอบแหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 
3. วัดและทดสอบวงจร R-L-C ในวงจรไฟฟากระแสสลับ 
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสสลับระบบ 3 เฟส 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับ  พารามิเตอรของคลื่นรูปไซน  วงจร  R-
L-C  แบบอนุกรม  แบบขนาน  และแบบผสม  การใชเครื่องมือวัดและทดสอบวัดคาวงจรกระแส  แรงดัน    
อิมพีแดนซ  ความถี่  กําลังงานไฟฟา  เพาเวอรแฟกเตอร  พื้นฐานการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ  เฟส
เซอรไดอะแกรม  การทดสอบวงจรไฟฟากระแสสลับระบบ  3  เฟส  การประกอบและทดสอบวงจรไฟฟา
กระแสสลับที่ประยุกตใชงาน  เชน  วงจรหลอดฟลอูอเรสเซนท  วงจรระบบมอเตอรไฟฟากระแสสลับ  (AC. 
Motor)  1 เฟส  และ  3 เฟส วงจรแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง  (DC Power Supply)  วงจรเนทเวอรค  
(Network)  ของระบบตูลําโพง 
 
2104-2204 เคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 2 (4) 
  (Electrical and Electronic Instruments) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสราง  และหลักการทํางานของเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อใหมีทักษะในการวัดและการใชงาน  การบํารุงรักษาเบื้องตนของเครื่องมือวัดไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ  ถูกตองและปลอดภยั 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. วัดและทดสอบวงจรไฟฟาดวยมิเตอรแบบแอนะลอกและดิจิตอล 
3. ใชเครื่องกําเนิดสัญญาณไฟฟา ประกอบการวัดและทดสอบวงจรไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 
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4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟาดวยออสซิลโลสโคป 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง  หลักการทํางาน  โวลตมิเตอร  แอมมิเตอร  โอหมมิเตอร  มัล
ติมิเตอรแบบใชเข็ม   ดิจิตอลมัลติมิเตอร  ออสซิลโลสโคป  วัตต-อาวรมิเตอร  (Watt-hour  Meter)  เครื่อง
กําเนิดสัญญาณเสียง  เครื่องกําเนิดสัญญาณหลายรูปคลื่น  การใชมัลติมิเตอร  ออสซิลโลสโคป  วัดและทดสอบ
คาตาง ๆ  ในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เชน  วงจรแหลงจายไฟฟา  วงจรเครื่องขยายเสียง   
 
2104-2205 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
  (Electronic Devices) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ  โครงสรางการทํางาน  ลักษณะสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณ  อิเล็กทรอนิกส  
2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อทดสอบลักษณะสมบัติทาง

ไฟฟา 
3. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือวัดทดสอบลักษณะสมบัติ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานชางอิเล็กทรอนกิส 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสราง การทํางาน และคุณสมบัติทางไฟฟาของอปุกรณอิเล็กทรอนิกส 
2. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไดโอดและทรานซิสเตอร 
3. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไทริสเตอร 
4. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไอซ ี
5. วัดและทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณทรานสดิวเซอร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางอะตอม สารกึ่งตัวนําชนิด P ชนิด  N โครงสรางสัญลักษณ  
ลักษณะสมบัติทางไฟฟา และปฏิบัติการวัดทดสอบอุปกรณโซลิตสเตตตาง ๆ อุปกรณไทริสเตอร เชน              
ไดโอด   ซีเนอรไดโอด   ทรานซิสเตอร   เฟต ไอซีออปแอมป   ไอซีเวลา   ไอซีกําเนิดสญัญาณ   ไอซีรกัษา
แรงดัน   และอปุกรณไทริสเตอร  เชน  SCR  TRIAC  DIAC  UJT  PUT  IGBT  SCS GTO   อุปกรณ OPTO-
ELECTRONICS   THERMISTER   VARISTOR   ARRESTER  และอุปกรณดานอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกบัความ
ปลอดภัย 
 
2104-2206 วงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
  (Electronic Circuits) 
จุดประสงครายวิชา 

1. ใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของอุปกรณอิเลก็ทรอนิกส   
2. เพื่อใหมีทักษะในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเพื่อหาลกัษณะสมบัติของวงจรอิเล็กทรอนิกส 
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3. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือวัดทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานชางอิเล็กทรอนกิส 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส 
2. วัดและทดสอบวงจรใชงานทรานซิสเตอร 
3. วัดและทดสอบวงจรใชงาน เฟต 
4. วัดและทดสอบวงจรใชงานไทริสเตอร 
5. วัดและทดสอบวงจรใชงานอิเลก็ทรอนิกสอื่น ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานวงจรเบื้องตน วงจรคอมมอนตาง ๆ ของทรานซิสเตอร   เฟต การ
ใหไบแอส วงจรขยาย และการคับปลิง  แคสเคด  ดารลิงตัน กราฟแสดงคุณลักษณะสมบัติไฟฟา คาพารามิเตอร
ท่ีสําคัญ การใชคูมืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส   ประกอบวงจรใชงานของอปุกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไทริ
สเตอร  เพื่อหาคาพารามิเตอร  ประกอบใชงานรวมกับวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  เชน ขยายสัญญาณความถี่ตํ่า 

ขยายสัญญาณความถี่สูง วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรตั้งเวลา วงจรเปรียบเทียบกระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา
ควบคุม วัดทดสอบคาตาง ๆ ของวงจร  ตามคุณลักษณะสมบัติอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  
 
2104-2207 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6) 
  (Pulse and Digital Circuits) 
จุดประสงครายวิชา 

1.  เพื่อใหมีความเขาใจ  พื้นฐานของรูปสัญญาณแบบตาง ๆ  และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟา  
2. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับวงจรพัลส  และการทํางานของระบบวงจรดิจติอลเบื้องตน 
3. เพื่อใหมีทักษะในการประกอบวงจรพัลสสวติชิง  และวงจรดิจิตตอลแบบตาง ๆ 
4. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณในวงจรพัลสและดิจิตอล 
5. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมและปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ  และ

ปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวิเคราะหวงจรพัลสและดิจิตอล 
2. วัดและทดสอบวงจรแปลงรูปสัญญาณไฟฟา 
3. วัดและทดสอบวงจรทรานซิสเตอรสวิตช และวงจรกําเนิดสัญญาณพัลส 
4. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชัน 
5. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอลซีเควนเชียล 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   รูปรางสัญญาณไฟฟา   คาพารามิเตอร   วงจรแปลงรูปสัญญาณ   ดิฟเฟอร
เรนติเอเตอร   อินดิเกรเตอร  คลิปเปอร   แคลมเปอร   ทรานซิลเตอรสวิตช   ชมิตตทริกเกอร   มัลติไวเบรเตอร  
ฟลิปฟลอบ   แบบตาง ๆ  การกําหนดสัญญาณ   เกตตาง ๆ   หนวยความจํา   ระบบตัวเลข   การลดรูป  
คณิตศาสตรทางลอจิก   การเขารหัส   การถอดรหัส   การนบั   การแสดงผล   ไดอะแกรมตาง ๆ   ประกอบและ
ทดสอบวงจรตาง ๆ   ในงานพัลสและดิจิตอล  เชน   วงจร  Matrix  3  CHANNEL   วงจรแปลงรูปสัญญาณ  
SQUARE/RAM   วงจรแคลมเปอร   ทรานซิสเตอรสวิต   มัลติไวเบรเตอร   ไทมเมอร   วงจรนับ  วงจรกําเนิด
สัญญาณ 
 
2104-2208 เคร่ืองเสยีง 3 (6) 
  (Audio Equipment) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการทํางานของวงจรภาคตาง ๆ ในเครื่องขยายเสียง 
2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบวงจรเครือ่งขยายเสียงแบบตาง ๆ     
3. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัด และทดสอบคุณสมบัติของวงจร และอุปกรณ เครื่อง

ขยายเสียง ถูกตองและปลอดภยั 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน การตรวจซอม  การบํารุงรักษาเครื่องเสียง  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครื่องขยายเสียงและอุปกรณประกอบ 
2. วัดและทดสอบวงจรภาคตาง ๆ ของเครื่องขยายเสียง โมโน และสเตริโอ 
3. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรประกอบเครื่องขยายเสียง 
4. วัดและทดสอบระบบเสียง 
5. ตรวจซอมและบํารุงรักษาระบบเสียง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณเสียง หลักการบันทึกเสียงบนแถบเทปและ CD   วงจรขยาย CLASS 

A, AB, B, C  บล็อกไดอะแกรมของเครื่องขยายเสียง วงจรขยายแรงดันไฟฟาและขยายกําลัง โทนคอนโทรล 

มิกเซอร อีควอไลเซอร ปรีแอมปลิฟายเออร วงจรเครื่องขยายเสียงโมโน สเตริโอ อุปกรณประกอบเครื่องขยาย
เสียง ลําโพง ไมโครโฟน  สายสัญญาณ แมตชิง ปลั๊ก แจก การตอเครื่องขยายเสียงกับระบบเสียงอื่น ๆ การ
ประกอบและทดสอบวงจรเครือ่งขยายเสียง   การใชเครื่องมือวัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจรและอุปกรณ
เครื่องเสียง 
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2104-2209 เคร่ืองรับวิทย ุ 3 (6) 
  (Radio Receiver) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู   ความเขาใจ  หลักการทํางานของวงจรภาคตาง ๆ ในเครื่องรบัวิทยุ 
2. เพื่อใหมีทักษะในการประกอบและทดสอบคุณสมบัติเครื่องรับวิทยุแบบตาง ๆ  
3. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัด และทดสอบคุณสมบัติของวงจร และอุปกรณเครื่องรับ

วิทยุ ถูกตองและปลอดภัย 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน การตรวจซอม การบํารุงรักษาเครื่องรับวิทยุตาง  ๆ  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานเครื่องรบัวิทยุ AM  FM และ FM Stereo Multiplex 
2. วัดและทดสอบเครื่องรับวิทยุ AM 
3. วัดและทดสอบเครื่องรับวิทยุ FM 
4. วัดและทดสอบเครื่องรับวิทยุ FM Stereo Multiplex 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การกระจายคลื่นวิทย ุ ยานความถี่ใชในการรับ-สงวิทยุท่ัวไป  หลักการรับ-สงวิทย ุ

AM, FM, FM STEREO MULTIPLEX,  SSB  หลักการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ  AM FM เชน จูน
เนอร ออสซิลเลเตอร ไอเอฟแอมป AVC AGC AFT DETECTOR และวงจร STEREO MULTIPLEX  การ
ประกอบ ทดสอบและปรับแตงเครื่องรับวิทยุดวยเครื่องมือท่ีเกี่ยวของ 
 
2104-2210 เคร่ืองสงวิทยุและสายอากาศ 2 (4) 
  (Radio Transmitter and Antenna) 
จุดประสงครายวิชา 

1.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องสงวิทยุ  AM,  FM 
2. เพื่อใหมีความเขาใจกฎระเบียบขอบังคับสากลในการรับ-สงวิทยุกระจายเสยีง 
3. เพื่อใหมีทักษะในการสรางและทดสอบการทํางานของเครื่องสงวิทยุ  AM, FM 
4. เพื่อใหมีทักษะในการสรางและทดสอบหาลักษณะสมบัติของระบบสายสง-สายอากาศ 
5. เพื่อใหมีกิจนิสยั  รูจักศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและประยุกตใชงาน  มีความรับผิดชอบตอสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องสงวิทยุและสายอากาศ 
2. วัดและทดสอบวงจรเครื่องสงวทิยุ AM 
3. วัดและทดสอบวงจรเครื่องสงวทิยุ FM 
4. วัดและทดสอบคุณสมบัติของสายสงวิทยุและสายอากาศ 
5. ตรวจซอมและบํารุงรักษาคุณสมบัติของสายสงวิทยุและสายอากาศ 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับยานความถี่  คุณลักษณะของคลื่นแมเหล็กไฟฟา  คุณลักษณะสมบัติของ  R, 
L, C  ในเครื่องสงวิทยุ  วงจรกรองความถีว่ทิยุแบบ  R-C, R-L, L-C, R-L-C  วงจร tune  และหนวยวัดตาง ๆ  
เชน  Impedance   dB   Attenuation  ratio   Response Curve   Band width   gain (Q)    วงจรเครื่องสงวิทยภุาค
ตาง ๆ  เชน  วงจร  Oscillator  แบบตาง ๆ     วงจรขยายความถี่สูง   วงจรขยายกําลังความถี่สูง  วงจรทวีคูณ
ความถี่วิทยุ  วงจรผสมคลื่นความถี่วิทยุแบบ  AM-FM  โครงสรางและคุณสมบัติพื้นฐานของสายอากาศแบบ
ตาง ๆ  การสงวิทยุโดยผานสายสงแบบตาง ๆ  เชน สายคูขนาน  สายโคเอ็กเซียล  เวฟไกด  การวัดและทดสอบ
การทํางานของวงจรเครื่องสงวทิยุดวยเครื่องมอืตาง ๆ  เชน  Dip Meter  Wattmeter  SWR meter   Impedance  
meter   dB meter   Field strength  meter   กฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับอุปกรณท่ีใชในงานสงวิทยุและระบบ
สายอากาศ 
 
2104-2211 เคร่ืองรับโทรทัศน 3 (6) 
  (Television Receiver) 
จุดประสงครายวิชา 

1.  เพื่อใหมคีวามเขาใจในการรับ-สงสัญญาณโทรทัศนขาวดําและโทรทัศนสี   
2. เพื่อใหมีความเขาใจการทํางานของวงจรเครือ่งรับโทรทัศนขาวดําและโทรทัศนสี 
3. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือวัดและทดสอบวิเคราะหอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนขาว

ดําและสี 
4. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจซอมเครื่องรับโทรทัศนขาวดําและโทรทัศนสี 
5. เพื่อใหมีกิจนิสยัการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและประยุกตใชงาน  มีความรับผิดชอบตอสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องรับโทรทัศนขาวดํา และโทรทัศนสี 
2. วัดและทดสอบวงจรภาคตาง ๆ ของเครื่องรับโทรทัศน 
3. ปรับแตงและตรวจซอมเครื่องรับโทรทัศน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการรับสง-สัญญาณโทรทัศนขาวดํา  และโทรทัศนสี  หลักการ
ทํางานของกลองถายโทรทัศนขาวดํา  และสี  มาตรฐานการสง-รับสัญญาณโทรทัศนขาวดําและสี  การทํางาน
ของวงจรเครื่องรับโทรทัศนขาวดําและสีภาคตาง ๆ  วงจรหลอดภาพ  วงจร Video Amp   วงจร Video Detector   
วงจร  Video IF   วงจร  Tuner   วงจรสายอากาศ  วงจร  Audio IF  วงจร Audio  Detector  วงจรAudio  
Amplifier   วงจร  Sync   วงจร  Vertical  deflection  วงจร  Horizontal Deflection  วงจร  Power Supply    
วงจร Matrix    วงจร Yoke    วงจร  white  Balance    วงจร  Chroma Amp    วงจร Burst  วงจร  High Volt   
วงจร Focusing   วงจร Degaussing  ฯลฯ  การใชเครื่องมือวัดทดสอบมาตรฐานสัญญาณโทรทัศน  การ
ปรับแตงและตรวจซอมเครื่องรับโทรทัศน    
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2104-2212 ระบบเสียง 2 (4) 
  (Sound Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู   ความเขาใจ  หลักการทํางานของระบบเสียงเพื่อการบันเทิง  ระบบเสียง
สาธารณะ และอุปกรณประกอบ 

2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับการติดตั้ง และตอเช่ือมอุปกรณเครื่องเสียงประกอบระบบ  
3. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือวัด ทดสอบอุปกรณ  และระบบเสียง 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน การตรวจซอม การบํารุงรักษาระบบเสียง  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบเสียงเพื่อการบันเทิง ระบบเสียงสาธารณะและอุปกรณประกอบ 
2. ติดตั้งและตอเช่ือมตออุปกรณเครื่องเสียงประกอบระบบ 
3. วัดและทดสอบระบบเสียงสาธารณะ 
4. ตรวจซอม และบํารุงรักษาระบบเสียง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัระบบเสียงเพื่อการบันเทิง  ระบบเสียงสาธารณะ   ระบบการควบคุม  

และการเชื่อมตออุปกรณประกอบระบบ  ระบบแสงประกอบเสียง  การทดสอบความดัง ความถี่ของเสียงดวย
เครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวของ   การตรวจสอบประกอบการคํานวณเพื่อจัดระบบเสียงสาธารณะ การประเมิน
ราคาประกอบการออกแบบ  เขียนแบบ  การติดตั้ง ทดสอบระบบเสียงสาธารณะทั้งในอาคารและนอกอาคาร 
 
2104-2213 ระบบภาพ 2 (4) 
  (Video Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  หลักการทํางานของเครื่องกําเนดิสัญญาณภาพ  เครื่องบันทึกภาพ 
2. เพื่อใหมีทักษะในการนําเครื่องบันทึกภาพ  และอุปกรณเกี่ยวของไปใชงาน 
3. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือวัด  และทดสอบระบบภาพที่เกี่ยวของ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน การตรวจซอม การบํารุงรักษาอุปกรณ  และระบบภาพ  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของเครื่องกําเนดิสัญญาณภาพ เครื่องบันทึกภาพ และระบบโทรทัศนวงจรปด 
2. ใชงานเครื่องบันทึกภาพและอุปกรณประกอบ 
3. ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด 
4. วัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจรระบบภาพ 
5. ตรวจซอม และบํารุงรักษาอุปกรณและวงจรระบบภาพ 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545 

~ 44 ~

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา และปฏิบัติ เกี่ยวกับการกําเนิดสัญญาณภาพ  กลองวดิีโอชนิดตาง ๆ   และการบันทึกสัญญาณลง
ในวิดีโอเทป VCD  DVD  DAT  COMPUTER และการนําไปใชงานรวมกับอุปกรณท่ีเกี่ยวของ ระบบโทรทัศน
วงจรปด  CATV  MATV ข้ัวตอ  สายนําสัญญาณ อุปกรณรวมสัญญาณ อุปกรณแยกสัญญาณ  เครื่องขยาย
สัญญาณภาพ  การตัดตอภาพ  การทดสอบระบบภาพดวยเครื่องมอืวัด  และทดสอบคุณสมบัติของวงจรระบบ
ภาพ 
 
2104-2214 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 (6) 
  (Industrial Electronics 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับอุปกรณควบคุมการเปด-ปดวงจร  อุปกรณทรานสดิวเซอรและการ
ประยุกต การใชงาน 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการวัดทดสอบ อุปกรณควบคุมเปด-ปดวงจร อุปกรณทรานสดิวเซอร
และการประยุกตการใชงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย มีลําดับขั้นตอนในการทํางานอยาง
ถูกตองและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของอุปกรณควบคุมการเปด-ปดวงจร และอุปกรณ

ทรานสดิวเซอร 
2. วัดและทดสอบระดับความเขมของแสง อุณหภูมิ เสียง ความชื้น PH ความดัน ความเร็วรอบ 
3. วัดและทดสอบอุปกรณควบคุมการเปด-ปดวงจร และอุปกรณทรานสดิวเซอร 
4. ตรวจซอม และบํารุงรักษาอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติ โครงสราง การทํางานและคุณลักษณะของอุปกรณควบคุมการเปด-ปดวงจร  
อุปกรณ ทรานสดิวเซอร ท่ีมีผลจากความรอน แสง  เสียง แรงกล สนามแมเหล็ก ความชื้น  กาซ  ควัน  และการ
ประยุกตใชงานเปนวงจรควบคุมแบบอัตโนมัติและวงจรอิเลก็ทรอนิกสอื่น ๆ   
 
2104-2215 ไมโครโพรเซสเซอร 2 (4) 
  (Microprocessor) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร 
2. เพื่อใหมีทักษะการใชภาษาเครื่อง  สั่งงานไมโครโประเซสเซอร 
3. เพื่อใหมีทักษะ  การประกอบและทดสอบการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร 
4. เพื่อใหมีทักษะ  การใชไมโครโพรเซสเซอรรวมกับอุปกรณประกอบตาง ๆ 
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5. เพื่อใหมีกิจนิสยัรูจักศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและประยุกตใชงานตามสภาพทองถิ่นมาแกปญหา
และพัฒนางานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของไมโครโพรเซสเซอร 
2. เขียนโปรแกรมสั่งงานไมโครโพรเซสเซอรดวยภาษาเครื่อง 
3. ประกอบและทดสอบการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร 
4. ใชไมโครโพรเซสเซอรควบคุมอุปกรณภายนอก 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร  การเชื่อมตอระบบ  Bus ตาง ๆ  
ชุดคําสั่ง  การเขียนโปรแกรม  การปอนขอมูลผาน   Key board,    Key S.W.,  Data bus,    การใชอุปกรณ
อินพุต/เอาพุต  การแสดงผลบนจอภาพ  หลอดไฟ  LED    Seven-segment    Buzzer    Relay  การประยุกตใช
ในวงจรการควบคุมปด-เปดวงจรไฟฟาตามเงื่อนไขตาง ๆ  การเพิ่ม-ลดแสงสวาง  การปรับทิศทางการหมุนของ
มอเตอรไฟฟากระแสตรง  และกระแสสลับ  การแสดงผลคาอณุหภูมิเปนตัวเลข    
 
2104-2216 งานบริการคอมพิวเตอร 2 (4) 
  (Computer Services) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน  และโครงสรางเครื่องคอมพิวเตอร  การถอดประกอบ  ตรวจ
สภาพชิ้นสวน   หลักการจัดระบบเครือขายเบื้องตน 

2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษา  ตรวจซอม  และจดัการธุรกิจคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
2. ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจซอมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
3. ติดตั้งโปรแกรม และบํารุงรักษาเครือขายเบื้องตน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ  การประกอบ  ติดตั้ง  ทดสอบ  และตรวจซอม  เครื่องคอมพิวเตอร  และอุปกรณ

เกี่ยวกับเครื่องพิมพ  แผงวงจรการสื่อสาร  การติดตั้งโปรแกรม  การจัดหองซอม  การรบั-สงงาน  และการ
ประมาณราคา  การทดสอบคุณภาพงานใหไดมาตรฐาน 
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2104-2217 โทรศัพท 2 (4) 
  (Telephone) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ  หลักการระบบโทรศัพท  วงจรและการทํางานของเครื่องโทรศัพท  
ชุมสายโทรศัพท 

2. เพื่อใหสามารถติดตั้ง  ทดสอบ  และปรับตั้ง  ชุมสายอัตโนมติัขนาดเล็ก  และประมาณราคา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย   ประณีตรอบคอบ   และปลอดภยั 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครื่องโทรศัพทและชุมสายโทรศัพท 
2. ติดตั้ง ทดสอบ  ปรับตั้ง และประมาณราคาชุมสายโทรศัพทอัตโนมัติขนาดเล็ก 
3. บํารุงรักษาชุมสายโทรศัพทอัตโนมัติขนาดเล็ก 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติระบบโทรศัพท วงจรและการทํางานของเครื่องโทรศัพทแบบตางๆ ชุมสาย โทรศัพท 

แบบ  Manual, Automatic, PABX,  SPC, Cellular, ISDN 
 
2104-2218 วิทยุสื่อสาร 2 (4) 
  (Transceiver) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ  การแบงยานความถี่  ระบบรับสงวิทยุสื่อสาร  และสายสงสายอากาศ 
2. เพื่อใหมีทักษะการประกอบวงจรเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร  และทดสอบดวยเครื่องมือวัด 
3. เพื่อใหมีทักษะการประกอบและทดสอบสายอากาศ  และสายสงดวยเครือ่งมือทดสอบ 
4. เพื่อใหมีความรูกฎหมายและระเบียบการใชวิทยุสื่อสาร 
5. เพื่อใหมีการศึกษาหาความรูและนําเทคโนโลยมีาประยุกตใชในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบรับสงวิทยุสื่อสาร และสายสงสายอากาศ 
2. ประกอบวงจร วัดและทดสอบเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร 
3. วัดและทดสอบ สายสงและสายอากาศ ในระบบรับสงวิทยุสื่อสาร 
4. ตรวจซอมและบํารุงรักษาวิทยุสื่อสาร 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ  เกี่ยวกับยานความถี่  ระบบเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร  บล็อกไดอะแกรม  หนาท่ี  

วงจรและการทํางาน  การวัดและทดสอบ  การทํางานของวงจรภาคตาง ๆ  การใชเครื่องรบัสงวิทยุสื่อสาร  การ
ประกอบวงจร  สายสงและสายอากาศในระบบรับ-สงวิทยุสื่อสาร  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
ท้ังในประเทศและสากล 
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2104-2219 งานบริการเครื่องใชไฟฟาอิเลก็ทรอนิกส 2 (4) 
  (Electrical and Electronic Appliance Services) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจระบบงานบริการการจัดการศูนยบริการเครื่องใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจซอม  การดัดแปลง  การบํารุงรักษา  การเขียนบันทึกชางซอม  การ

เขียนคูมือซอม  อุปกรณและวงจรเครื่องไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ   
3. เพื่อใหมีเจตคติ   ความมั่นใจและความภาคภูมิใจในงานอาชีพชางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. ตรวจซอม ดัดแปลง และบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
3. บริหารจัดการศนูยบริการเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศูนยบริการเครื่องใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส  การรับงาน-การสง
งาน  การประมาณราคา  เทคนิคการตรวจซอมการดัดแปลง  การบํารุงรกัษา  การเขียนบันทึกชางซอม  การ
เขียนคูมือการซอมและบํารุงรักษา  อุปกรณและวงจรเครือ่งใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน เครื่องรับวทิยุ  
เครื่องเสียง  เครื่องรับโทรทศัน  เครื่องบันทึก-เลนระบบภาพ  เครื่องบันทึก-เลนระบบเสียง  วิทยุสื่อสาร  
โทรศัพท  เครื่องใชไฟฟา 
 
2104-2220 งานบริการเครื่องใชสาํนักงาน 2 (4) 
  (Office Automation Services) 
จุดประสงครายวิชา 

1.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ  
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชงาน  การถอดประกอบ  การตรวจซอม  การบํารุงรกัษา  การเขียนบันทึก

ชางซอม  การเขียนคูมือซอมอปุกรณและวงจรเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ 
3. เพื่อใหมีเจตคติ  ความมั่นใจและความภาคภูมิใจในงานอาชีพชางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครื่องใชสํานักงานอัตโนมัติ 
2. ตรวจซอม ดัดแปลง และบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงานอัตโนมัติ 
3. บริหารจัดการศนูยบริการเครื่องใชสํานักงานอัตโนมัติ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชงานทั่วไปของเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ  เชน  เครื่องคํานวณเลข   เครื่องถาย
เอกสาร  เครื่องพิมพอิเล็กทรอนิกส   เครื่องทําลายเอกสาร   เครื่องโทรศัพท   เครื่องรับ-สง FAX   เครื่องบันทึก
เวลา   เครื่องควบคุมการปด-เปดประตูดวยบัตร ID  การถอดประกอบ  ซอม  บํารุงรกัษา  ปรับแตงใหได
คุณภาพตามมาตรฐาน การเขียนบันทึกชางซอม การเขียนคูมือซอมอุปกรณและวงจรเครือ่งใชสํานักงาน 
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2104-2221 คอมพิวเตอรเครือขาย 2 (4) 
  (Computer Networks) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการคอมพิวเตอรเครอืขาย  และอุปกรณประกอบ 
2. เพื่อใหมีทักษะการจัดและการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรเครอืขาย  การติดตั้งโปรแกรม              

การทดสอบการทํางานของระบบและอุปกรณ 
3. เพื่อใหมีทักษะในการจัดการประมาณราคา  การทดสอบและการสงมอบ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ                      

และปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของคอมพิวเตอรเครอืขายและอุปกรณประกอบ 
2. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรเครอืขายและอุปกรณประกอบ 
3. ติดตั้งโปรแกรม และทดสอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอรเครือขาย 
4. บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรเครือขาย 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ  หลักการระบบคอมพิวเตอรเครือขาย  การทํางานของเครื่องมือ  อุปกรณ  การติดตั้ง

สายและอุปกรณจับยึด  ข้ัวตอสาย  เตาเสียบ  การติดตั้งโปรแกรมจัดการระบบและระบบปองกัน  การประมาณ
ราคา  การทดสอบคุณภาพงานใหไดมาตรฐานการทดสอบและสงมอบ 

 
2104-2222 เขียนแบบอิเลก็ทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
  (Electronic CAD) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการใชโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อใหมีทักษะในการเขียนแบบวงจร  และวงจรพิมพดวยคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องพิมพจากโปรแกรมเขียนแบบ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ                      

และปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและการใชงานของโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 
2. เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส และแบบวงจรพิมพดวยคอมพิวเตอร 
3. พิมพงานแบบวงจรอิเล็กทรอนกิสและแบบวงจรพิมพดวยคอมพิวเตอร 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  เชน  Protel  

Orcad  VISIO  เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส  แบบวงจรพิมพ  ชนิดหนาเดียวและหลายหนา  ลายพิมพ
สัญลักษณอุปกรณ  การพิมพงานดวยเครื่องพมิพ 

 
2104-2223 ซิลสกรีนและวงจรพิมพ 2 (4) 
  (Silk Screen and Printed Circuit Board) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในการผลิตซิลสกรีนและวงจรพิมพ 
2. เพื่อใหมีทักษะการทําสกรีน  การพิมพแผนวงจรพมิพ 
3. เพื่อใหมีทักษะการผลิตแผนวงจรพิมพ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการผลิตงานซิลสกรีนและแผนวงจรพิมพ 
2. ผลิตงานซิลสกรีนและพิมพแผนวงจรพิมพ 
3. ผลิตแผนวงจรพิมพสําหรับงานตนแบบและระบบงานกึ่งอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติอุปกรณและการทําซิลสกรีน  การผลิตวงจรพิมพเพือ่งานคนควาทดลองหรอืงาน

ตนแบบ  (Prototype)  ตลอดจนระบบงานกึ่งอุตสาหกรรมโดยเนนใชแผนลามิเนตชนิดหนาเดียว  ข้ันตอนการ
เขียนลายเสนตัวนําจากตัวอยางที่กําหนดให  การออกแบบลายเสนตัวนําจากวงจรโดยวิธีวางอุปกรณลงบนแผน
โฟม  หรือการใชขอมูลตัวอุปกรณจากแผนขอมูลหรือแคตาลอก  การผลิตอารตเวอรก  การเตรียมงานเพือ่ทํา
ฟลม   เนกาตีฟ  และโพซิตีฟ  เทคนิคของซิลสกรีนและดรายทรานสเฟอร  (Dry  transfer)  เทคนิควิธีการ
สลายตัวนําบนแผนลามิเนต  (Etching)  การผสมน้ํายา  (Etching  Solution)  การทดสอบน้ํายา  การเจาะ การ
เคลือบ  และการพิมพสัญลักษณดานตัวอุปกรณ  การทดสอบชิ้นงาน  การควบคุมคุณภาพ 
 
2104-2224 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 2 (4) 
  (Industrial Electronics 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังและการใชงาน 
2. เพื่อใหมีความสามารถในสรางประกอบวงจร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง และการประยุกตการ

ใชงาน 
3. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือวัดทดสอบ  ประกอบวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง   
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย มีระดับข้ันตอนในการทํางานอยาง

ถูกตองและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
3. ตรวจซอมและบํารุงรักษาอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการและปฏิบัติ วงจรเร็กติไฟรแบบ ฮารฟเวฟ ฟูลเวฟ วงจรทวีแรงดันดวยอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสกําลัง  หลักการสวิตชิงโหมดเพาเวอรซัพพลาย   วงจรอินเวอรเตอร   คอนเวอรเตอร   โซลิตสเตต 

รีเลย ดีซี มอเตอร เอซี มอเตอร ยูนิเวอรแซลมอเตอร เซอรโวมอเตอร สเตปปงมอเตอร คลตัชและเบรก ฟรีเควน
ซีอินเวอรเตอร วงจรกันคลื่นรบกวน วงจรปองกันระบบจายไฟฟามอเตอรผดิปกติ 
 
2104-2225 โทรคมนาคมเบือ้งตน 2 (2) 
  (Basic Telecommunications) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  เทคโนโลยีระบบสื่อสาร  องคกรเกี่ยวกับการสื่อสาร 
2. เพื่อใหมีความรู  การสื่อสารทางสาย  ทางคลื่นวิทยุ  และทางแสง 
3. เพื่อใหมีความเขาใจระบบการสื่อสารแบบแอนาลอก  และดิจิตอล 
4. เพื่อใหมีการศึกษาหาความรู  และเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบสื่อสารแอนะลอก 
2. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบสื่อสารดิจิตอล 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสาร สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร  

หลักการสื่อสารทางสายโทรศัพท  โทรเลข การสื่อสารทางวิทยุ  โทรศัพทเคลื่อนท่ี  ไมโครเวฟ  การสือ่สาร
ดาวเทียม  การสื่อสารเสนใยแสง หลักการสื่อสารขอมูล  หลักการโครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล  
ISDN  (Integrated Service Digital Network) 
 
2104-2226 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
  (Electronic Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการทําโครงงาน  จัดสรางประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อใหมีทักษะการสราง  การเขียนคูมือการใชงานและบํารุงรักษาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน  ตรงตอเวลา  มีความ

เอื้อเฟอเผื่อแผตอหมูคณะ รับผิดชอบตอสังคม  ในการอนุรักษทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทําโครงงานและประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส 
2. สรางประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกสตามโครงงานและแผนงาน 
3. ประเมินผลงาน และนําแสนอประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรางประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส  การศึกษางาน  การเขียน   
โครงงาน   การนําเสนอโครงงาน  การดําเนินการจัดสรางและทดสอบประดิษฐกรรม  การสรุปและประเมินผล
การเขียนรายงานและนําเสนอผลงาน  การเขียนคูมือการใชงานและวิธีบํารุงรักษา 
 
2104-2227 วงจรไอซีและการประยุกตใชงาน 2 (4) 
  (IC and Applications) 
จุดประสงครายวิชา 

1.  เพื่อใหมีความเขาใจลักษณะสมบัติและการนําไปใชงานของไอซีตาง ๆ 
2. เพื่อใหมีทักษะการตอประกอบวงจรทดสอบการทํางาน  และประยุกตใชงาน 
3. เพื่อใหมีการศึกษาหาความรูและนําเทคโนโลยมีาแกปญหาและพัฒนางานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของลิเนียรไอซี และไอซีเฉพาะงาน 
2. วัดและทดสอบการทํางานและวงจรใชงานของลิเนียรไอซี และไอซีเฉพาะงาน 
3. ประยุกตใชงานลิเนียรไอซี และไอซีเฉพาะงานในงานชางอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับคุณลักษณะสมบัติและการนําไปใชงานของไอซีตาง ๆ  เชน Digital  I.C.,  
Operational  Amplifier  I.C.,  Timer  I.C.,  Regulator I.C.,  Function  generator I.C.,  Melody I.C.,  Phase  
lock  loop  I.C.,      
 
2104-2228 คณิตศาสตรอิเล็กทรอนิกส 2 (2) 
  (Electronic Mathematics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในการนําวิธีทางคณิตศาสตรไปใชคํานวณในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน 

2. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. คํานวณวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. ใชคณิตศาสตรแกปญหาในการวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาทบทวนคณิตศาสตรท่ัวไปที่ใชในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เลขเชิงซอน  การแกสมการ
ดวยวิธีดีเทอรมแินนต  เมซเคอเรนต  โหนดโวลเตจ  ทฤษฎีเทเวนิน  นอรตัน  และการใชงานในการวิเคราะห
วงจรไฟฟากระแสตรง  กระแสสลับ  วงจรทรานเซียนต  วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนทั่ว ๆ ไป 
 
2104-2229 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 (3) 
  (Advance Topic in Industrial Electronics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรมปจจบัุน ท่ีสถานประกอบการและความ
ตองการแรงงานที่มีความรูเฉพาะทาง 

2. เพื่อใหมีการศึกษาหาความรูและนําเทคโนโลยมีาแกปญหาและพัฒนางานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงานอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมเฉพาะเรื่อง 
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมเฉพาะเรื่อง 
3. บํารุงรักษาอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมเฉพาะเรื่อง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและ/หรือปฏิบัติงานในเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวของกับสาขางานอิเล็กทรอนกิสอุตสาหกรรมที่ไมมีไว
ในรายวิชาของหลักสูตร รายละเอียดของเนือ้หาใหกําหนดตามความเหมาะสม ท่ีเปนความตองการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานในทองถิ่น 
 
2104-2230 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร 2 (3) 
  (Advance Topic in Computer Electronics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสคอมพิวเตอรปจจุบัน ท่ีสถานประกอบการและความ
ตองการแรงงานที่มีความรูเฉพาะทาง 

2. เพื่อใหมีการศึกษาหาความรูและนําเทคโนโลยมีาแกปญหาและพัฒนางานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของคอมพิวเตอรและอปุกรณประกอบเฉพาะเรื่อง 
2. วัดและทดสอบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเฉพาะเรื่อง 
3. บํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอปุกรณประกอบเฉพาะเรื่อง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวของกับสาขางานดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอรท่ีไมมีไว
ในรายวิชาของหลักสูตร รายละเอียดของเนือ้หาใหกําหนดตามความเหมาะสม ท่ีเปนความตองการของสถาน
ประกอบการ และตลาดแรงงานในทองถิ่น 
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2104-2231 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม 2 (3) 
  (Advance Topic in  Electronic Telecommunications) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสโทรคมนาคมปจจุบัน ท่ีสถานประกอบการและความ
ตองการแรงงานที่มีความรูเฉพาะทาง 

2. เพื่อใหมีการศึกษาหาความรูและนําเทคโนโลยมีาแกปญหาและพัฒนางานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคมเฉพาะเรื่อง 
2. วัดและทดสอบ  อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนกิสโทรคมนาคมเฉพาะเรื่อง 
3. บํารุงรักษา อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคมเฉพาะเรื่อง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับสาขางานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ท่ีไมมีไว
ในรายวิชาของหลักสูตร รายละเอียดของเนื้อหาใหกําหนดตามความเหมาะสมที่เปนความตองการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานในทองถิ่น 

 
2104-2301 วงจรไฟฟา 3 (6) 
 (Electric Circuits) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติทางไฟฟาของตัวนํา ฉนวนและตัวตานทาน  กฎตางๆ  ของวงจรไฟฟา 
2. กระแสตรง  และวงจรไฟฟากระแสสลับ  ตลอดจนมีพื้นฐานการวเิคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและ

วงจรไฟฟากระแสสลับ 
3. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติของ R–L–C  ในวงจรไฟฟากระแสสลับ 
4. เพื่อใหมีทักษะในการประกอบวงจรไฟฟา  และใชเครื่องมือวัดไฟฟาท่ีเกี่ยวของ 
5. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 
2. วัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟา ของ R-L-C ในวงจรไฟฟากระแสตรง 
3. วัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟา ของ R-L-C ในวงจรไฟฟากระแสสลับ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   แหลงกําเนิดไฟฟา กระแสตรงและกระแสสลับ และคุณสมบัติ ปริมาณทาง
ไฟฟา  เชน  กระแส  , แรงดัน ,  กฎของโอหม ,  วงจรความตานทานและการตอเซลไฟฟา , การแบงแรงดัน และ 
กระแส , ทฤษฎีท่ีใชในการหาคาในวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ , วงจร  R–L–C  ในวงจรไฟฟา
กระแสสลับและเฟสเซอรไดอะแกรม  วงจรเรโซแนนซ  วงจรฟลเตอร   กําลังงานไฟฟาในวงจรไฟฟา
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กระแสตรงและกระแสสลับ  และการแก POWER  FACTOR ,  วงจรแมเหล็กและทรานฟอรเมอร ,   ระบบและ
วงจรไฟฟา 3 เฟส เบ้ืองตน ประกอบวงจร  วัดและทดสอบ พิสจูนกฎและทฤษฎีของวงจรไฟฟา 
 
2104-2302 เคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 2 (4) 
 (Electrical and Electronic Instruments) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง หลักการทํางานของเครื่องมือวัดไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

2. เพื่อใหสามารถใชงาน  บํารุงรักษา และความปลอดภัยเกี่ยวกบัการใชเครื่องมือวัดไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. วัดและทดสอบวงจรไฟฟาดวยมิเตอรแบบแอนะลอกและดิจิตอล 
3. ใชเครื่องกําเนิดสัญญาณไฟฟาประกอบการวัดและทดสอบวงจรไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟาดวยออสซิลโลสโคป 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   โครงสราง  หลักการทํางาน  การใชงาน และการบํารุงรักษาเบื้องตนของ
เครื่องวัดไฟฟาและ อิเล็กทรอนิกส  เชน โวลตมิเตอร  แอมปมิเตอร  โอหมมิเตอร  มัลติมิเตอร  วัตตมิเตอร  
วารมิเตอร  เครื่องวัด  RLC แบบดิจิตอล  เครื่องกําเนิดสัญญาณ  ออสซิลโลสโคป  เปนตน   และการ
เปรียบเทียบมาตรฐานของเครื่องวัดเบื้องตน 
 
2104-2303 เขียนแบบโทรคมนาคม 1 (3) 
 (Telecommunication Drawing) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลกัการเขียนแบบและอานแบบในงานอิเล็กทรอนกิสและโทรคมนาคม 
2. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ และเขียนแบบวงจร 
3. มีทักษะในการบํารุงรักษาวัสดอุุปกรณและเครื่องมอืเขียนแบบ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบและอานแบบในงานอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
2. เขียนแบบและอานแบบอิเล็กทรอนกิสและโทรคมนาคม 
3. เขียนแบบและอานแบบอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมโดยใชคอมพิวเตอรชวย 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ    การเขียนรูปสัญลักษณของวัสดุอุปกรณในงานไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคมตามมาตรฐานสากล   อานแบบเขียนแบบในลักษณะของบล็อกไดอะแกรม  (Block Diagram) สกี
เมติก  ไดอะแกรม  (Schematic Diagram) ซิงเกิลไลนไดอะแกรม  (Singleline Diagram) วายริง  ไดอะแกรม 
(Wiring Diagram) พิกทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ผังงาน (Flow Chart)  สามารถเขียนแบบและ
อานแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส  และวงจรสื่อสารโทรคมนาคม  การออกแบบและเขียนแบบงานวงจรพิมพ  
(Printed Circuit)  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ และเขียนแบบ 
 
2104–2304 อุปกรณอิเล็กทรอนกิสและวงจร 3 (6) 
 (Electronic Devices and Circuits) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อใหมีทักษะในการวัดทดสอบและการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาความรูเพิ่มเติมและปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
2. วัดและทดสอบคุณสมบัติและวงจรใชงานไดโอด 
3. วัดและทดสอบคุณสมบัติและวงจรใชงานทรานซิสเตอร 
4. วัดและทดสอบคุณสมบัติและวงจรใชงานไทริสเตอร 
5. วัดและทดสอบคุณสมบัติและวงจรใชงานไอซี 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสรางอะตอมสารกึ่งตัวนํา ชนิดพี ชนิดเอ็น และพีเอ็นจังคชัน
โครงสรางสัญลักษณ คุณลักษณะทางไฟฟาและการใหไบแอสไดโอด ซีเนอรไดโอด ทรานซิสเตอร   เฟตและ
อุปกรณไทริสเตอร การทํางานของวงจรคอมมอนแบบตาง ๆ ของทรานซิสเตอรและเฟต วงจรขยายคลาสตางๆ   
การคัปปลิง วงจรขยายแบบคาสเคด ดารลิงตัน วงจรคอมพลเีมนตารี การใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในวงจร
ตาง ๆ เชน วงจรเพาเวอร ซัพพลาย วงจรออสซิลเลเตอร วงจรที่มีการปอนกลับ  วงจรควบคุมเฟส การอานคูมือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส การแปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟา 
 
2104-2305 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6) 
 (Pulse and Digital Circuits) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ  พื้นฐานของรูปสัญญาณแบบตาง ๆ และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟา 
2. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับวงจรพัลส และการทํางานระบบวงจรดิจิตอลเบือ้งตน 
3. เพื่อใหมีทักษะในการประกอบวงจรพัลสสวติชิง และวงจรดิจิตอลแบบตาง ๆ 
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4. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณในวงจรพัลสและดิจิตอล 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาความรูเพิ่มเติมและปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานวงจรพัลสและดิจิตอล 
2. วัดและทดสอบวงจรแปลงและปรับแตงรูปสัญญาณไฟฟา 
3. วัดและทดสอบวงจรสวิตชิง 
4. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชัน 
5. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอลซีเควนเชียล 
6. วัดและทดสอบอุปกรณหนวยความจํา 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   รูปรางสัญญาณไฟฟา คาพารามิเตอร วงจรแปลงรูปสัญญาณ  ดิฟเฟอรเรน
ติเอเตอร , อินดิเกรเตอร , คลิปเปอร , แคลมเปอร  ทรานซิสเตอรสวิต  ชมิตตทริกเกอร , มัลติไวเบรเตอร , 
ฟลิปฟลอป แบบตางๆ  การกําเนิดสัญญาณ, เกตตาง ๆ  หนวยความจํา , ระบบตัวเลข , การลดรูป , คณิตศาสตร
ทางลอจิก   การเขารหัส  ,การถอดรหัส , การนับ,  การแสดงผล,  ไดอะแกรมตาง ๆ  การประกอบและทดสอบ
วงจรตาง ๆ  ในงานพัลสและดิจิตอล เชน  วงจร Matrix 3 CHANNEL , วงจรแปลงรูปสัญญาณ 
SQUARE/RAM  วงจรแคลมเปอร , ทรานซิสเตอรสวิต   มัลติไวเบรเตอร , ไทมเมอร ,วงจรนับ , วงจรกาํเนิด
สัญญาณ 
 
2104-2306 เคร่ืองรับวิทยุสือ่สาร 3 (6) 
 (Receiver) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุสื่อสาร  ตลอดจนการสรางวงจร
เครื่องรับวิทยุสือ่สาร 

2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษาระบบของเครื่องรับวิทยุสื่อสาร  วดัและทดสอบสัญญาณตลอดจน
ปรับแตงเครื่องรับได 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานเครื่องรบัสงวิทยุสื่อสาร 
2. วัด ทดสอบและปรับแตงวงจรเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร 
3. วัด ทดสอบและปรับแตงวงจรเครื่องรับวิทยุ AM 
4. วัด ทดสอบและปรับแตงวงจรเครื่องรับวิทยุ FM 
5. ตรวจซอม และบํารุงรักษาเครื่องรับวิทยุสือ่สาร 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  คุณสมบัติของคลื่นวิทยุ  ยานความถี่วิทยุตามมาตรฐาน ITU และ  CCIR 
และการใชงาน  การรับ–สงวทิยุเบื้องตน  การทํางานของภาคตางๆของเครื่องรับวิทยุสื่อสารแบบ  AM , FM 
FM MPX , FM SCA ,SSB  สรางวงจรภาครับวิทยุ  AM  FM  ปรับแตงและทดสอบเครื่องรับวิทยุดวยเครื่องมือ  
เชน  RF GENERATOR , AM/FM SWEEP GEN.  ออสซิลโลสโคป  และการบํารุงรักษาเครื่องรับวิทยุสือ่สาร 
 
2104-2307 ระบบเสียงและระบบภาพ 3 (6) 
 (Audio and Video Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  หลักการทํางานของอุปกรณและวงจรระบบเสียงระบบภาพ 
2. เพื่อใหมีทักษะในการสราง  ติดตั้ง  ทดสอบ  และบํารุงรักษา ระบบเสียงและระบบภาพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของอุปกรณและวงจรระบบเสียงและระบบภาพ 
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรระบบเสียง 
3. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรระบบโทรทัศน 
4. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรระบบวิดีโอ 
5. ตรวจซอม และบํารุงรักษาระบบเสียงและระบบภาพ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   คุณสมบัติของคลื่นเสียง อุปกรณทรานสดิวเซอรเกี่ยวกับเสียง  อุปกรณใน
ระบบเสียง  เชน ไมค , ลําโพง  สายสัญญาณและขั้วตอ  หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียงและวงจร    
หลักการทํางานของ AUDIO  TAPE  RECORD/PLAYBACK,  AUDIO  COMPACT  DISC   หลักการระบบ
เสียงสาธารณะ และอุปกรณการติดตั้ง หลักการทํางานของระบบรับ-สงโทรทัศน หลักการทํางานของวิดีโอเทป 
และ VCD  หลักการทํางานของระบบ  MATV & CATV และ  SMATV  สรางวงจรขยายเสียง  ติดตั้งระบบ
เสียงสาธารณะ, ระบบ MATV & CATV  และ  SMATV  และการบํารุงรักษา 
 
2104-2308 เคร่ืองสงวิทยุสือ่สาร 3 (6) 
 (Radio Transmitter) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องสงวิทยสุื่อสาร  รวมท้ังการสรางวงจร
เครื่องสงวิทยุสื่อสาร 

2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ของเครื่องสงวิทยุสื่อสาร  ตลอดจนการวัดและทดสอบ 
ปรับแตงเครื่องสงวิทยุสื่อสาร 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องสงวิทยุสื่อสาร 
2. วัด ทดสอบและปรับแตงอุปกรณและวงจรเครื่องสงวิทยุสื่อสาร 
3. วัดและทดสอบอุปกรณสายสงและสายอากาศของเครื่องสงวทิยุสื่อสาร 
4. ตรวจซอม และบํารุงรักษาเครื่องสงวิทยุสื่อสาร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   คุณสมบัติของคลื่นวิทยุ บล็อคไดอะแกรมของเครื่องสงวิทย ุ , การทํางาน
ของวงจรเครื่องสงวิทยุ    เชน   OSCILLATOR , TUNED , BUFFER , RF.POWER AMP , MODULATOR, 
MULTIPLIER , MATCHING , FILTER และ POWER SUPPLY หลอดสูญญากาศที่จําเปนในระบบขยาย
กําลังเครื่องสงวิทยุ , การกระจายเสียงในระบบ AM ,FMMPX ,FMSCA ,SSB, วิทยุชุมชน ระบบสายอากาศ
สําหรับเครื่องสงวิทยุสรางเครือ่งสง  AM  FM    กําลังสงต่ํา  ทดสอบการทํางานของเครื่องสงดวยเครือ่งมือ  
เชน   RF THRULINE WATT METER   ออสซิลโลสโคป  SPECTRUM   ANALYZER เปนตน การ 
MATCH ระหวาง RF POWER AMP กับสายสง–สายอากาศ , การติดตั้งสายอากาศเครื่องสงกับ  ANTENNA 
TOWER ระบบความปลอดภัยในงานเครื่องสงวิทย ุ
 
2104-2309 สายสงและสายอากาศ 3 (6) 
 (Transmission Line and Antenna) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางานของสายสง–สายอากาศในยานความถี่ตาง ๆ และการ
สรางสายอากาศ 

2. เพื่อใหสามารถติดตั้ง และ บํารุงรักษาระบบสายสง–สายอากาศ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของสายสงและสายอากาศวิทยุ 
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรสายสงและสายอากาศวิทยุ 
3. ติดตั้ง บํารุงรักษา อุปกรณและวงจรสายสงและสายอากาศวิทยุ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการ และปฏิบัติเกี่ยวกับ สายสงวิทยุ , ชนิด คุณสมบัติ โครงสราง คาพารามิเตอรท่ีเกี่ยวของ
กับสายสง  เชน อิมพีแดนซ  โหลด , กระแสแรงดัน , การเดินทางของคลื่นในสายสง  มาตรฐานของสายสง  
หลักการเบื้องตนของสายอากาศวิทยุ   คุณสมบัติและพารามิเตอรของสายอากาศ  การแพรกระจายคลื่นวทิยุใน
อากาศ  POLARIZATION รูปแบบการกระจายคลื่นสายอากาศและและชนิดของสายอากาศกับยานความถี่
ตางๆ  เชน YAGI , DIPOLE ,  เปนตน  อุปกรณสายอากาศที่จําเปนการติดตั้งระบบ ACTIVE ANTENNA  
การสรางสายอากาศ  เชน DIPOLE  YAGI สายอากาศ ยาน VHF  ติดตั้งและทดสอบวัดคา SWR     การสราง 
สตับ ,บาลัน ของสายอากาศ การติดตั้ง ANTENNA  TOWER 
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2104-2310 เคร่ืองมือวัดโทรคมนาคม 2 (4) 
 (Telecommunication Instruments) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องมอืวดัในระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือในระบบโทรคมนาคม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครื่องมือวัดโทรคมนาคม 
2. วัดและทดสอบระบบโทรคมนาคมดวยเครื่องมือวัดโทรคมนาคม 
3. บํารุงรักษา เครื่องมือวัดโทรคมนาคม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการทํางาน และปฏิบัติ เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคม เชน  FIELD  
STRENGTH, RF THRULINE  WATT  METER , SWR  METER , TV/FM  LEVEL  METER , SPECTRUM 
ANALYZER, CABLE FAULT LOCATOR, TDR, OTDR, CHANNEL ANALYZER, IMPEDANCE 
METER, SATELLITE LEVEL METER,  DIP METER  การใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องมือวัดโทรคมนาคม 
 
2104-2311 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3 (6) 
 (Microprocessor and Microcontroller) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจโครงสรางและการทํางานของไมโครโพรเซสเซอรและ
ไมโครคอนโทรลเลอร 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานชุดคําสั่งของไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 
2. ใชชุดคําสั่ง เขียนโปรแกรมควบคุมดวยไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 
3. ประยุกตใชไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรในงานควบคุม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   โครงสรางและหนาท่ีสวนตาง ๆ ของไมโครโพรเซสเซอร     ชุดคําสั่งของ
ไมโครโพรเซสเซอร การเขียนโปรแกรมดวยภาษาแอสเซมบลี โครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร  ชุดคําสั่ง
ของไมโครคอนโทรลเลอร 
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2104-2312 ระบบขายสายตอนนอก 3 (6) 
 (Telephone Outside Plant System) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงาน สรางระบบโครงขายโทรศัพทในขายงานตอนนอก 
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงาน ซอมบํารุงระบบโครงขายโทรศัพทในขายงานตอนนอก 
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือทดสอบ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสราง และขายสายของระบบขายสายโทรศัพทตอนนอก 
2. วัดและทดสอบคุณภาพของสัญญาณในระบบขายสายโทรศัพทตอนนอก 
3. ตัดตอ และทดสอบสายเคเบิลโลหะและเคเบิลใยแกวนําแสง 
4. ซอมบํารุงระบบขายสายโทรศัพทตอนนอก 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ    คุณสมบัติของสายนําสัญญาณที่เปนชนิดสายทองแดงหุมฉนวนคูตีเกลียว  
สายโคแอกเชียล และสายใยแกวนําแสง  ศึกษาและปฏิบัติการติดตั้งสายเคเบิลท้ังงานแขวนสายบนเสาไฟฟา  
และงานเคเบิลใตดิน  ปฏิบัติการใชเครื่องมือทดสอบเพื่อคนหาจุดเสียของสายเคเบิล และหาระยะจุดเสียได,  
ปฏิบัติงานซอมบํารุง เชน งานตัดตอสายทองแดง  สายโคแอกเชียล  และสายใยแกว  นําแสง  งานเขียนแบบ
วงจรโครงขายโทรศัพทงานตอนนอกและอานแบบวงจรโครงขาย กรรมวธิีการสงสัญญาณผานเคเบิลชนิดตาง 
ๆ ท้ังแบบแอนะลอก และดิจิตอล  ระบบความปลอดภัยในงานระบบขายสายตอนนอก 
 
2104-2313 ระบบโทรศัพท 3 (6) 
 (Telephone Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางานของระบบโทรศัพท 
2. เพื่อใหสามารถติดตั้ง และ บํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขาและเครื่องรับโทรศัพท 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบโทรศัพท 
2. วัดและทดสอบการทํางานของระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขาและอุปกรณประกอบ 
3. ติดตั้ง และบํารุงรักษา ระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขาและอุปกรณประกอบ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิวัฒนาการของระบบโทรศัพท ประเภทของชุมสายโทรศัพท  การรับ–สง
สัญญาณประเภทตางๆ ระบบชุมสายโทรศัพท เชน STEP BY STEP, X–BAR, SPC และ ISDN โครงขายระบบ
สัญญาณโทรศัพทท่ีมีลักษณะการรับสงสัญญาณเสียงพูด สัญญาณ (TONE) สัญญาณการเรียก (RINGING)   
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การทํางานของเครื่องรับโทรศพัท การกําหนดเลขหมายเลขของโทรศัพท การคิดอัตราคาบริการ (METERING)      
การกําหนดลักษณะการบริการพิเศษตาง ๆ เชน Conference  ระบบสัญญาณควบคุม (SIGNALLING) เชน 
CCS7, R2  ระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขา และอุปกรณท่ีใชติดตั้ง การติดตั้งระบบชุมสายตูสาขา  วัดและ
ทดสอบ ตลอดจนการโปรแกรมจนใชงานได รวมท้ังการบํารุงรักษาเชิงปองกันระบบชุมสายตูสาขาและตรวจ
ซอมเครื่องรับโทรศัพท 
 
2104-2314 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 3 (6) 
 (Telecommunication Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวิวัฒนาการ มาตรฐาน  องคกร ระเบียบ  กฎขอบังคับ และพระราชบัญญัติ
ของระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสื่อสารทางสาย  การสื่อสารทางวิทยุ   การมัลติเพล็กซ 
3. เพื่อใหมีทักษะในการวัดและทดสอบสัญญาณในระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
2. วัดและทดสอบการทํางานของระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
3. ติดตั้ง และบํารุงรักษา ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิวฒันาการของระบบสื่อสารโทรคมนาคม มาตรฐานและองคกรทางดาน
โทรคมนาคมระเบียบ  กฎ ขอบังคับ  พระราชบัญญัติโทรคมนาคม หลักการสื่อสารทางสาย เชน โทรศัพท /
โทรสาร  หลักการสื่อสารทางวิทยุ  เชน  โทรศัพทเคลื่อนท่ี  ไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม  การสื่อสารดวย
เสนใยแสง  การสื่อสารขอมลู   เทคนคิในการมัลติเพลก็ซ  ,  ดีมัลติเพล็กซ  การวัดทดสอบสัญญาณใน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 
2104-2315 หลักการสื่อสารดวยเสนใยแสง 2 (4) 
 (Fiber Optic Communication Principle) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติของแสงและ เสนใยแสงที่ใชในการสื่อสาร 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณเชื่อมตอดานรับและดานสงของระบบสื่อสาร

ดวยเสนใยแสง 
3. เพื่อใหสามารถวัด  ทดสอบ  การนําไปใชงานของอุปกรณระบบสื่อสารดวยเสนใยแสง 
4. เพื่อใหมีกจินิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  และปลอดภัย 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545 

~ 62 ~

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบสื่อสารดวยเสนใยแสง 
2. วัดและทดสอบการทํางานของอุปกรณและวงจรในระบบสื่อสารดวยเสนใยแสง 
3. วัดและทดสอบโครงขายระบบสื่อสารดวยเสนใยแสง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  คุณสมบัติของแสงที่ใชในการสื่อสาร ชนิด คุณสมบัติเฉพาะของเสนใยแสง 
การทํางานของอุปกรณเชื่อมตอดานรับและดานสง การวัด  ทดสอบ การนําไปใชงานของอปุกรณระบบสื่อสาร
ดวยเสนใยแสง โครงขายระบบสื่อสารดวยเสนใยแสงเบื้องตน 
 
2104-2316 ไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน 1 2 (4) 
 (Microcomputer Applications 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจระบบปฏิบัติการ 
2. เพื่อใหมีความสามารถใชระบบปฏิบัติการได 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร 
2. ใชงานระบบปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร 
3. ประยุกตใชงานไมโครคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   ระบบปฏิบัติการ DOS,  Windows, Linux,  Unix และการประยุกตใชงาน
คอมพิวเตอร 
 
2104-2317 ไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน 2 2 (4) 
 (Microcomputer Applications 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง 
2. เพื่อใหมีความสามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาโครงสราง 
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาโครงสราง 
3. ประยุกตใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ    การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร  เชน ภาษาซี  ภาษาปาสคาล  ภาษา
เบสิก  และการประยุกตใชในงานโทรคมนาคม 
 
2104–2318 วงจรรวมและการใชงาน 3 (6) 
 (IC and Applications) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับวงจรรวม 
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชงานลิเนียรไอซ ี
3. เพื่อใหมีกจินิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภยั 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสราง และหลักการทํางานของไอซี 
2. วัดและทดสอบวงจรใชงานลิเนียรไอซ ี
3. วัดและทดสอบวงจรใชงานลิเนียรไอซีเฉพาะเรื่อง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม  หลักการทํางาน วงจรขยายความแตกตาง  
คุณลักษณะและวงจรใชงานของออปแอมป    การทํางานและการใชงานไอซีเร็กกูเลเตอร และสวิตชิงโหมด 
เพาเวอรซัพพลาย  หลักการทํางานและการใชงานวงจรรวมประเภท Voltage Control  Oscillator , Phase Lock  
Loop , Function  Generator , Timer 
 
2104-2319 วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 3 (6) 
 (Advance Topics In Telecommunications) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเทคโนโลยีใหม  เกี่ยวกับระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
2. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบสื่อสารและโทรคมนาคมเฉพาะเรื่อง 
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรใชงานของระบบสื่อสารและโทรคมนาคมเฉพาะเรื่อง 
3. บํารุงรักษาอุปกรณและวงจรใชงานของระบบสื่อสารและโทรคมนาคมเฉพาะเรื่อง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของสาขางานระบบสื่อสารและโทรคมนาคมที่มิไดมี
ไวในรายวิชาใดของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนื้อหาไดกาํหนดตามความเหมาะสม ท่ีเปนความตองการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงานในทองถิน่ รวมท้ังการใชงานและทดสอบเทคโนโลยท่ีีเปลี่ยนแปลงไป 
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2104-2320 ปญหาพิเศษทางโทรคมนาคม 2 (4) 
 (Special Problems in Telecommunications) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในการวิเคราะหปญหาทางโทรคมนาคม 
2. เพื่อใหคนควา  ทดลอง  หัวของาน  หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีเฉพาะสาขาชางโทรคมนาคม 
3. เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในทองถิ่น 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของปญหาพิเศษในระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรใชงานของปญหาพิเศษในระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
3. บํารุงรักษาอุปกรณและวงจรใชงานของปญหาพิเศษระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหปญหาทางโทรคมนาคม  การคนควา  ทดลอง  หัวของาน  
หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีเฉพาะสาขาชางโทรคมนาคม โดยจัดตามความเหมาะสมที่ตอบสนองตอความ
ตองการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในทองถิ่น 
 
2104-2321 หลักการสื่อสารดาวเทียม 2 (4) 
 (Satellite Communications) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานและการรับ–สงสัญญาณของระบบสื่อสารดาวเทียม   
2. เพื่อใหสามารถติดตั้ง , บํารุงรกัษา , บริการ ระบบและอุปกรณของระบบสื่อสารดาวเทียม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบสื่อสารดาวเทียม 
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรใชงานของระบบสื่อสารดาวเทียม 
3. บํารุงรักษาอุปกรณและวงจรใชงานของระบบสื่อสารดาวเทียม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  วิวฒันาการของระบบสื่อสารดาวเทียม  ประเภทของดาวเทียมตามวงโคจร
และตามการใชงาน บล็อกไดอะแกรม, การทํางานของระบบ ระบบการรับสงแบบ FDMA , TDMA          
ระบบจานสายอากาศ การติดตั้ง บํารุงรักษา การบริการ  เทคนิคในการ Scramble / Descramble อุปกรณและ
เครื่องมือวัดท่ีเกี่ยวของ ระบบความปลอดภัยในระบบสื่อสารดาวเทียม 
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2104-2322 งานบริการชางโทรคมนาคม 1 (3) 
 (Telecommunication Services) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  ในการสราง  ตรวจซอม  ดัดแปลงและบํารุงรักษา  ประเมินราคา  เครื่องมือ
สื่อสารและโทรคมนาคม 

2. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบ ไดมาตรฐาน
และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคม 
2. ตรวจซอม ดัดแปลง และบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคม 
3. บริหารจัดการศูนยบริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   การสราง  การตรวจซอม  การดัดแปลง  การบํารุงรักษา  อุปกรณ  
เครื่องมือ  สื่อสารและโทรคมนาคม  การถอดประกอบและการตรวจซอมตามคูมือ    การจัดหองซอม  การรับ–
สงงาน   และการประมาณราคา  การทดสอบคุณภาพงานใหไดมาตรฐาน   การใหบริการสราง  ตรวจซอม  
ดัดแปลง  บํารุงรักษา  อุปกรณ  เครื่องมือ  ทางสื่อสารและโทรคมนาคม 
 
2104-2323 คณิตศาสตรโทรคมนาคม 2 (2) 
 (Telecommunication Mathematics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการนําคณิตศาสตรไปใชวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน
งานโทรคมนาคม 

2. มีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. คํานวณวงจรไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม 
2. ใชคณิตศาสตรแกปญหาในการวิเคราะหวงจรไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ    เอ็กซโพเนนเซยีล , ลอการทึิม , เดซิเบล  กราฟเอกซโพเนนเซียล  กราฟ semi-log 
กราฟ log-log  การแกสมการกําลังสองดวยดีเทอรมิแนนซ    เลขเชิงซอนและการใชงานในการวิเคราะห
วงจรไฟฟา   การวิเคราะหวงจรทรานเชี้ยนตเบื้องตน 
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2104-2324 การเขียนโครงงานโทรคมนาคม 1 (3) 
 (Telecommunication Project Writing) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทักษะในการเขียนโครงการ  การนําเสนอโครงการและเพื่อเตรียมความพรอมในการทํา
โครงงานโทรคมนาคมในวิชาโครงงานของภาคเรียนถัดไป 

2. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเขียนโครงงานโทรคมนาคม 
2. เขียนโครงงานโทรคมนาคม 
3. ประเมินผลข้ันตนโครงงานโทรคมนาคม 
4. นําเสนอโครงงานโทรคมนาคม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบัติการเขียนโครงการสําหรับสรางโครงงานทั่วไป  ประกอบดวย  การวางแผนดําเนนิงาน  การ
วิเคราะหความเปนไปไดของการทําโครงงาน  การติดตามและการประเมินผล  การเขียนโครงงานสําหรับสราง
โครงงานโทรคมนาคม  โดยเนนการทํางานเปนกลุมและตองนําผลสรุปของการเขียนโครงงานเสนอให
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหทําโครงงานตอไป 
 
2104-2325 ระบบโทรศัพทเคลื่อนที ่ 2 (4) 
 (Mobile Telephone Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางานของระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
2. เพื่อใหสามารถใชงาน และบํารุงรักษาระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีได 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบโทรศัพท และเครื่องโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
2. ตรวจซอม ดัดแปลง และบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
3. บํารุงรักษา ระบบโทรศัพท และเครื่องโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ    วิวัฒนาการของระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีประเภทเครือขายและการทํางาน
ของระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี ระบบสัญญาณของโทรศัพทเคลื่อนท่ี  การนําความถี่กลับมาใชใหม  HAND  
OVER  ROAMING   ระบบสายอากาศของระบบ โทรศัพทเคลื่อนท่ี   การทํางานของ  BASE  STATION    
กรรมวิธีในการ MODULATION   ของระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี เชน  CDMA    ระบบเชื่อมตอสัญญาณ
ระหวางคอมพวิเตอรกับระบบ โทรศัพทเคลื่อนท่ี   เชน  BLUETOOTH  WIRLESS  TECHNOLOGY  การใช
งานเครื่องโทรศัพทเคลื่อนท่ี     การบํารุงรักษาระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
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2104-2326 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3 (6) 
 (Data Communications and Networks) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสื่อสารขอมูลและมาตรฐาน 
2. เพื่อใหมีความเขาใจพื้นฐาน ของอุปกรณสื่อสารขอมูล  การใชงานเบื้องตนของโมเด็ม    การ

เชื่อมตอ และรูปแบบโครงสรางของเครือขาย 
3. เพื่อใหสามารถติดตั้ง บํารุงรักษา ระบบสื่อสารขอมูลเบ้ืองตน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 
2. วัดและทดสอบระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 
3. ติดตั้ง บํารุงรักษา ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  พื้นฐานอุปกรณของการสื่อสารขอมูล  DTE, DCE  โมเด็ม (MODEM)  
และการใชงานเบื้องตน  การเชื่อมตอ (Interface) และลักษณะทางกายภาพ   รูปแบบโครงสรางของเครือขาย 
(Network  Topology) 
 
2104-2327 ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม 2 (3) 
 (Telecommunication Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการทําโครงงาน  จัดสรางประดิษฐกรรมโทรคมนาคม 
2. เพื่อใหมีทักษะการสราง  การเขียนคูมือการใชงานและบํารุงรักษาประดิษฐกรรมโทรคมนาคม 
3. เพื่อใหมีความคิดสรางสรรค  มีระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน  ตรงตอเวลา  มีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอ

หมูคณะ  และมีความรับผิดชอบตอสังคม  ในการอนุรักษทรพัยากรและรักษาสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทําโครงงานและประดิษฐกรรมโทรคมนาคม 
2. สรางประดิษฐกรรมโทรคมนาคมตามโครงงานและแผนงาน 
3. ประเมินผลงาน และนําแสนอประดิษฐกรรมโทรคมนาคม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสรางประดิษฐกรรมโทรคมนาคม   การศึกษางาน  การเขียนโครงงาน  
การนําเสนอโครงงาน  การวางแผน  การดําเนินการจัดสรางและทดสอบ ประดิษฐกรรม  การสรุปและ
ประเมินผล  การเขียนรายงานและนําเสนอผลงาน  การเขียนคุณลักษณะเฉพาะ  การเขียนคูมือการใชงานและ
วิธีบํารุงรักษา 
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2104-2401 เขียนแบบเมคคาทรอนิกส 2 (4) 
 Mechatronic Drawing 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อใหมีความเขาใจสัญลักษณท่ีใชในงานเขียนแบบตามมาตรฐานตาง ๆ  
3. เพื่อใหสามารถอานแบบและเขียนแบบทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
4. เพื่อใหสามารถเขียนแบบลายวงจรพิมพข้ันพื้นฐานในงานอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีความสะอาดและความเรียบรอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบเมคคาทรอนิกส 
2. เขียนแบบและอานแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
3. เขียนแบบอานแบบลายวงจรพิมพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน 
DIN ANSI IEC JIS เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟา งานควบคุมดวยคอนแทกเตอร ในรูปแบบของ One line 
diagram, Schematic diagram, Wiring diagram และ Connection diagram เขียนแบบวงจรทางอิเล็กทรอนิกส
พื้นฐาน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม บล็อกไดอะแกรมตางๆ ท้ังทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  การ
เขียนแบบงานวงจรพิมพข้ันพื้นฐานในงานอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป 
 
2104-2402 วงจรไฟฟา 3 (5) 
 Electric circuits 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรง 
2. เพื่อใหสามารถในการตอวงจรและวัดคาปริมาณทางไฟฟาตางๆ ของวงจรไฟฟา 
3. เพื่อใหเกิดกิจนิสัยในการทํางาน การตอวงจร อยางรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวิเคราะหวงจรไฟฟา 
2. วัดและทดสอบวงจรไฟฟา 
3. ตอวงจรและทดสอบการทํางานวงจรไฟฟากระแสสลับ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอหม กําลังไฟฟา การตอวงจรความตานทานไฟฟาแบบตางๆ วงจร
แบงแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา การแปลงวงจรความตานทานเดลตา-สตาร วงจรบริดจ การแกปญหาทาง
ไฟฟาโดย กฎของเคอรชอฟฟ เมชเคอรเร็นท โนดโวลเตจ ทฤษฎีการวางซอน เทวินินและนอรตัน และวิธีอื่นๆ 
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ท่ีใชแกปญหาในวงจรไฟฟา พารามิเตอรตางๆ ของไฟฟากระแสสลับ คาตางๆ ของรูปคลื่นไซน เฟสและเฟส
เซอรไดอะแกรม ปริมาณเชิงซอน คาตัวประกอบกําลังไฟฟาและการปรับปรุง 
 
2104-2403 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 2 (4) 
 Electronic device and circuit 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการขยายสัญญาณ การไบแอส ของทรานซิสเตอรในรูปแบบตางๆ  
3. เพื่อใหสามารถทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาตางๆ ของอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส 
4. เพื่อใหเกิดกิจนิสัยในการทํางาน อยางรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางการทํางานและคุณสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
2. วัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
3. ตอวงจรและทดสอบการทํางานวงจรอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของทรานซิสเตอร เฟต มอสเฟต เอสซีอาร ไดแอค ไทรแอค 
แอลอีดี โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร หลักการขยายสัญญาณของทรานซิสเตอร การ  ไบแอสใหกับ
ทรานซิสเตอร การกําหนดจุดการทํางานใหกับทรานซิสเตอร การแบงช้ันการขยายของวงจรขยายสัญญาณแบบ
ตางๆ วงจรการใชงาน การตอวงจรทดสอบของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ขางตน 
 
2104-2404 เคร่ืองมือวัดเมคคาทรอนิกส 2 (4) 
 Mechatronic Instrument 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและเครื่องกล 
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส 
3. วัดและทดสอบงานเครื่องกลและงานไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และเครื่องกล รวมท้ัง
การตอใชงานและบํารุงรักษา 
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2104-2405 ดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร 3 (5) 
 Digital and Microprocessor 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจระบบตัวเลขและการคํานวณเชิงระบบตัวเลขตาง ๆ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจ พิชคณิตของบูลลีนและการนําไปใชในการแกปญหาเชิงดิจิตอล 
3. เพื่อใหมีความเขาใจ คุณลักษณะของเกต และการตอวงจรแบบผสม (Combination circuits) 
4. เพื่อใหมีความเขาใจของวงจรลําดับ (Sequential circuits) 
5. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร 
6. เพื่อใหเกิดกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน อยางรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานวงจรดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร 
2. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอลคอมมิเนชั่นและซีเควนเชียล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบเลขฐานตาง ๆ รหัสตัวเลข วิธีการบวก ลบ คูณ และ หาร ในระบบเลข
ฐานตางๆ พิชคณิตบูลลีน ฟงกช่ันเกต สัญลักษณและตารางความจริง ของเกตชนิดตางๆ วงจรบวก ลบ 
เลขฐานสอง วงจรเขารหัส ถอดรหัส ฟลิปฟลอบ วงจรนับ วงจรเลื่อนทะเบียน (Shift register) โครงสราง
พื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร และการนําไปใชงาน 
 
2104-2406 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3 (5) 
 Sensor and transducer 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการพื้นฐานของเซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของของเซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
3. เพื่อใหสามารถตอวงจร อุปกรณ โมดูล หาคุณลักษณะของเซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
4. เพื่อใหเกิดกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอยางรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและลักษณะสมบัติของอุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
2. วัดและทดสอบอุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
3. ใชงาน อุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเซอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเซนเซอรและทรานสดิวเซอร การตรวจจับอุณหภูมิของ
เทอรมีสเตอร อารทีดี ปรากฏการณของ ซีเบค และ เพลเทียร โครงสรางของ เทอรโมคัปเปล ตัวตรวจจับ
ตําแหนงในทางอุตสาหกรรมแบบตางๆ พร็อกซิมิต้ี แบบรีซีสตีฟ อินดัคตีฟและ คาปาซิตีฟ แอลวีดีที โพเทนชิ
ออนมิเตอร สเตนเกจ โหลดเซล เทคโคเจนเนอเรเตอรและเอนโคเดอร  เพียโซอิเล็กทริก อัลตราโซนิก  
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2104-2407 กลศาสตรเคร่ืองกล 2 (2) 
 Mechanical Mechanic 
 จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกลศาสตรในงานเครื่องกล 
2. เพื่อใหมีความเขาใจระบบแรงโมเมนต 
3. เพื่อใหมีความเขาใจความสมดุลและจุดศูนยถวง ความเสียดทาน 
4. เพื่อใหมีความเขาใจความเร็ว ความเรง งานและพลังงาน 
5. เพื่อใหสามารถนําหลักการของความเคนและความเครียดมาทํารายงานซอม บํารุงรักษา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของกลศาสตรในงานเครื่องกล 
2. วัดและทดสอบแรง 
3. วัดและทดสอบความเร็ว ความเรง งานและพลังงาน 
4. วัดและทดสอบความเครียดและความเคน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกลศาสตรในงานเครื่องกล แรง โมเมนต ความสมดุลจุดศูนยถวง ความ

เสียดทาน ความเร็ว ความเรง งานและพลังงานความดันและความเครียด 
 
2104-2408 เคร่ืองกลไฟฟา 3 (5) 
 Electrical Machine 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการทํางานของเครื่องกลไฟฟา กระแสตรงและกระแสสลับ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจถึงวธิีการเลือกคุณสมบัติของเครื่องกลไฟฟา กระแสตรงและกระแสสลับ 
3. เพื่อใหเกิดกิจนิสัยในการทํางาน อยางรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 
2. วัดและทดสอบเครื่องกลไฟฟา 
3. ใชงานเครื่องกลไฟฟากระแสตรง 
4. ใชงานเครื่องกลไฟฟากระแสสลับ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การและใชงานเครื่องกําเนิดและมอเตอรไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ  
รวมถึงวิธีการตอและการบํารุงรักษา 
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2104-2409 ชิ้นสวนเครื่องกล 2 (4) 
 Mechanical Component 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจชิ้นสวนเครื่องกลตามมาตรฐาน รูปราง ลักษณะ หนาท่ีการใชงาน 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชช้ินสวนเครื่องกลจากตารางมาตรฐานไดเหมาะสมกับหนาท่ี 
3. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษา ตรวจสอบสภาพการใชงานชิ้นสวนเครื่องกลเบื้องตนได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน รูปรางลักษณะหนาท่ีและมาตรฐานชิ้นสวนเครื่องกล 
2. วัดและทดสอบชิ้นสวนเครื่องกล 
3. ใชงานชิ้นสวนเครื่องกล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกล หลักการทํางาน รูปทรง การประกอบการติดตั้ง การคํานวณ
เบ้ืองตน การเลือกใชงานจากตาราง  เพลา เฟอง โซ รางเลื่อนสําเร็จรูป ตลับลูกปน ขอตอสงกําลัง ลูกเบี้ยว 
ปฏิบัติการถอด/ประกอบเพลา ตลับลกูปน การประกอบรางเลื่อน การประลอง การสงถาย การเคลื่อนท่ีตางๆ 
 
2104-2410 กรรมวิธีการผลติ 2 (4) 
 Production Method 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตช้ินสวนเครื่องกล 
2. เพื่อใหมีความเขาใจขั้นตอนในการผลิต ดวยการตัดเฉือนโลหะ 
3. เพื่อใหมีความเขาใจขั้นตอนการผลิตช้ินสวนพลาสติก 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการผลิตช้ินสวนเครื่องกล 
2. เขาใจขั้นตอนการผลิตช้ินสวนเครื่องกลดวยโลหะ 
3. เขาใจขั้นตอนการผลิตช้ินสวนเครื่องกลดวยพลาสติก 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภทของการผลิตเหล็ก/โลหะนอกกลุมเหล็ก พลาสติก การข้ึนรูปดวยการ ตัดเฉือน การรีด  
การหลอ  กรรมวิธีการผลิตพลาสติก 
 
2104-2411 การควบคุมอัตโนมัติ 2 (4) 
 Automatic Control 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการควบคุมอัตโนมัติ 
2. เพื่อใหสามารถในการปรับตั้งคาการควบคุมอัตโนมัติ 
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3. เพื่อใหสามารถ ติดตั้งอุปกรณ ตอและทดสอบลูปการควบคุมอัตโนมัติ 
4. เพื่อใหสามารถเลือกใชอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ 
5. เพื่อใหสามารถตรวจสอบ  แกไข  บํารุงรักษา อุปกรณในระบบควบคุมอัตโนมัติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน และการใชอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ 
2. ปรับตั้งคาการควบคุมของอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ 
3. ติดตั้งและทดสอบอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ 
4. ใชงานอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน สัญลักษณ ชนิด สัญญาณควบคุมตอเนื่อง
และไมตอเนื่อง  การเลือกใชอุปกรณ การติดตั้ง  ตอลูปการควบคุม ทดสอบและบํารุงรักษา 
 
2104-2412 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 3 (5) 
 Programmable Controller 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการติดตั้ง ทดสอบ บํารุงรักษาเครื่องโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 
4. เพื่อใหมีความสามารถเชื่อมตออุปกรณอินพตุและเอาตพุตกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในปฏิบัติงาน จัดเก็บโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรใหเรียบรอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 
2. เขียนและสงงานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร 
3. ติดตั้งและทดสอบการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 
4. ใชงานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอรควบคุมอุปกรณภายนอก 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสราง การทํางาน การติดตั้ง ทดสอบ การบํารุงรักษา การเขียน

โปรแกรม การเชื่อมตออุปกรณอินพุต เอาตพุตของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 
 
2104-2413 การควบคุมในอุตสาหกรรม 3 (5) 
 Industrial Control 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการควบคุมมอเตอรไฟฟาดวยอุปกรณควบคุม 
2. เพื่อใหมีความเขาใจรูปแบบสัญลักษณวงจรงานควบคุมตามมาตรฐานทางไฟฟา 
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3. เพื่อใหสามารถปรับตั้งคาตัวแปรตามฟงกช่ันการควบคุม 
4. เพื่อใหสามารถเลือกวัสดุอุปกรณควบคุมเหมาะสมกับงาน 
5. เพื่อใหสามารถอานแบบ ติดตั้ง ทดสอบ บํารุงรักษาอุปกรณและวงจรควบคุม 
6. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเปนระเบียบ รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการควบคุมดวยอุปกรณควบคุม 
2. ปรับตั้งคาตัวแปรการควบคุม 
3. วัดและทดสอบวงจรควบคุมงานอุตสาหกรรม 
4. อานแบบวงจรและติดตั้งอุปกรณควบคุม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ แบบและวงจร งานควบคุม ตามมาตรฐานทางไฟฟา หลักการเริ่ม
เดินและหยุด ควบคุมความเร็วและปองกันมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับดวยแมคเนติกคอมแทค
เตอร  อินเวอรเตอรและวงจรโซลิดสเตต  การเลือกวัสดุอุปกรณ   มอดูล  ควบคุม  การติดตั้ง ทดสอบ 
บํารุงรักษา อุปกรณและวงจรควบคุม 
 
2104-2414 ระบบควบคุมการขับเคลื่อน 3 (5) 
 Movement Control 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของระบบการเคลื่อนท่ี 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณหรือโมดูล ของระบบการเคลื่อนท่ี 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการปรับตั้งคาเฉพาะตาง ๆ ของระบบควบคุม 
4. เพื่อใหมีความสามารถควบคุมช้ินสวน ในสถานีอุตสาหกรรมได 
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ เรียบรอย รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการควบคุมระบบการขับเคลื่อน 
2. ประกอบและทดสอบวงจรควบคุมการขับเคลื่อน 
3. ประกอบและทดสอบอุปกรณหรือโมดูลการขับเคลื่อน 
4. ปรับตั้งคาเฉพาะของระบบควบคุม 
5. ใชงานควบคุมการขับเคลื่อน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบเคลื่อนที่ การประกอบมอดูล ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 
การปรับตั้งคาพารามิเตอรในระบบการเคลื่อนท่ี 
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2104-2415 แขนกลอุตสาหกรรม 2 (4) 
 Industrial Robotics 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบแขนกลในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถควบคุมตําแหนงการทํางานระบบแขนกล และทดสอบแขนกลที่ใชในงาน

อุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบแขนกลอุตสาหกรรม 
2. ควบคุมและทดสอบการทํางานของแขนกล 
3. ใชงานแขนกลอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของแขนกลอุตสาหกรรม ระบบพิกัด ระบบควบคุม 
ซอฟตแวรซิมูเลเตอร โปรแกรมควบคุม ทดสอบ พิกัดการทํางาน และใชงาน 
 
2104-2416 เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 2 (4) 
 Industrial Instrument 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวัดในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการตอเครื่องมือวัด  
3. เพื่อใหสามารถในการติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน จัดเก็บ บํารุงรักษา ใหเปนระเบียบเรียบรอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
2. วัดและทดสอบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
3. ประกอบและติดตั้งเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
4. ใชงานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน วิธีการวัดในงานอุตสาหกรรม การแสดงผลการวัดแบบแอ
นาลอกมิเตอร ดิจิตอลมิเตอร เครื่องบันทึกแบบแอนาลอกและดิจิตอล จอแสดงผล การอานคาปริมาณการวัด 
การติดตั้ง การตอเครื่องมือวัดใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
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2104-2417 พ้ืนฐานเทคโนโลยีซี เอ็น ซี 3 (5) 
 Basic CNC Technology 
 จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของระบบของซี เอ็น ซี  
2. เพื่อใหมีความสามารถในการเขียน บันทึก โปรแกรม ซี เอ็น ซี 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ เรียบรอย และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน การวัดและควบคุมระบบซีเอ็นซี 
2. วัดและทดสอบระบบ ซีเอ็นซี 
3. เขียนโปรแกรมสั่งงานระบบซีเอ็นซี 
4. ใชงานระบบซีเอ็นซี 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบซี เอ็น ซี ระบบควบคุม ระบบการวัดแบบทางตรงและทางออม ระบบการ

เคลื่อนของแครเลื่อน โครงสรางของโปรแกรมซี เอ็น ซี  รหัสคําสั่ง และการเขียนโปรแกรมและบันทึก
โปรแกรม ซี เอ็น ซี การเลือก พารามิเตอร  
 
2104-2418 ระบบเอฟเอ็มเอส 3 (5) 
 FMS System 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบการผลิตยืดหยุน 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการประกอบสถานีตางๆ 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการตรวจสอบสถานะของระบบ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน สวนประกอบและหนาท่ีระบบการผลิตยืดหยุน 
2. ประกอบและทดสอบสถานะระบบ 
3. ใชงานระบบเอฟเอ็มเอส 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบการผลิตยืดหยุน สวนประกอบ หนาท่ีการทํางาน
ของ สถานีปอน  สถานีจาย  สถานีทดสอบ  สถานีผลิต การจัดเก็บ การเคลื่อนยาย และ การทดสอบการทํางาน 
การจัดทํารายงานระบบ 
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2104-2419 คอมพิวเตอรในการออกแบบ 2 (4) 
 Computer Design 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของซอฟแวรท่ีใชในงานออกแบบ 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการใชโปรแกรมชวยในการออกแบบทั้ง 2 และ 3 มิติ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการเขียนแบบอยางเปนระเบียบเรียบรอย ประหยัด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและการใชงานโปรแกรม 
2. เขียนแบบและออกแบบงานทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 
3. พิมพงานแบบภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของซอฟทแวรท่ีใชในงานออกแบบ โดยสามารถปรับแตงสภาวะ
แวดลอมของซอฟทแวรใหพรอมเขียนแบบใชงาน เรียกใชคําสั่งตางๆ ท้ังการเขียน ตกแตง แกไข จัดวาง ให
ขนาดภาพ ท้ัง 2 และ 3 มิติ และการพิมพ 
 
2104-2420 การซอมบํารุงระบบเมคคาทรอนิกส 3 (6) 
 Mechatronic Maintenance 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจระบบไฟฟา  กลไกขับเคลื่อนในระบบอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบภาพประกอบอุปกรณ  
3. เพื่อใหสามารถ เลือกใชเครื่องมือตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน แกไขอุปกรณ และทํารายงานซอมการ

บํารุงรักษา 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบและ     ปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจระบบงานไฟฟาเครื่องกล 
2. อานแบบและทดสอบอุปกรณงานเมคคาทรอนิกส 
3. ใชงานเครื่องมือทดสอบงานเมคคาทรอนิกส 
4. บันทึกและรายงานผลการซอมบํารุง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการบํารุงรักษา ตรวจสอบ การถอดประกอบ ปรับแตงทางกล ตรวจสอบ

วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  จัดทําทะเบียนประวัติการซอมบํารุงรักษา 
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2104-2421 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2 (4) 
 Computer Program 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการโครงสรางของภาษาและโปรแกรมที่ใชในคอมพิวเตอร 
2. เพื่อใหสามารถใชคําสั่ง ฟงกชัน โปรแกรมยอย และสวนประกอบของโปรแกรม 
3. เพื่อใหสามารถ เขียน อานโปรแกรม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในขบวนการเขียนโปรแกรมอยางเปนระบบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการโปรแกรมภาษา 
2. เขียนคําสั่งและสวนประกอบโปรแกรม 
3. ทดสอบและแกไขโปรแกรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของภาษา องคประกอบของโปรแกรม คําสั่ง ตัวแปร บล็อก ฟงกชัน 
โปรแกรมยอย สวนประกอบของโปรแกรม วางแผน การเขียนโปรแกรม ตรวจสอบ แกไขโปรแกรม 
 
2104-2422 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (5) 
 Power electronic 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชอุปกรณ วงจร ระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง พรอมท้ังการปองกัน 
3. เพื่อใหสามารถประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณหรือมอดูล วงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง และวงจร

ควบคุม 
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
2. เลือกใชระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
3. ทดสอบการทํางานระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
4. ประกอบวงจรปรับตั้งคาระบบอีเล็กทรอนิกสกําลัง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของอิเล็กทรอนิกสกําลัง อุปกรณ คุณลักษณะ การตอวงจร  การ
ปองกัน 
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2104-2423 ระบบอินเตอรเฟส 2 (4) 
 Interface System 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของระบบเชื่อมโยง 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชบอรดอุปกรณ ซอฟทแวร  เชื่อมโยงสัญญาณกับอุปกรณ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคิดทํางานดวยความเรียบรอย เปนลําดับและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการระบบอินเตอรเฟส 
2. เลือกใชบอรดและอุปกรณอินเตอรเฟส 
3. เลือกใชซอฟแวรอินเตอรเฟส 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบเชื่อมโยง ท่ีประกอบดวย บอรดวงจร ซอฟตแวรท่ีใชใน
ระบบเชื่อมโยง การควบคุม ไฟวิ่ง อักษรวิ่ง มอเตอรสเตป การแสดงผล  ปด เปด ตาราง กราฟ รูปภาพโดยใช
พีซี หรือไมโครคอมพิวเตอรบอรดเดียว 
 
2104-2424 การควบคุมนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4) 
 Pneumatic and Hydraulic Control 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถใชพีแอลซีและคอมพิวเตอรควบคุมระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกส 
2. เพื่อใหสามารถควบคุมระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกแบบลูปปด 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอยางถูกตองปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการระบบควบคุมนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 
2. ประกอบและทดสอบระบบควบคุมนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 
3. ใชงานพีแอลซีและคอมพิวเตอรควบคุมนิเมติกสและไฮดรอลิกส 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การควบคุมระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกโดยใช พี แอล ซี และคอมพิวเตอร 

การควบคุมแบบลูปปดและการนําไปใชในงานอุตสาหกรรม 
 
2104-2425 งานวัดละเอียด 2 (4) 
 Precision Measurement 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงานเครื่องมือวัดละเอียด 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการใชงานเครื่องมือวัดละเอียด 
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3. เพื่อใหมีความสามารถในการปรับเทียบเครื่องมือวัดข้ันพื้นฐาน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในบํารุงรักษา จัดเก็บ อยางเปนระเบียบเรียบรอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการงานวัดละเอียด 
2. ใชเครื่องมือวัดละเอียด 
3. เปรียบเทียบ เครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช บํารุงรักษา การใช การเขียนและอานแบบ การปรับเทียบเครื่องมือวัด

ละเอียดข้ันพื้นฐาน 
 

2104-2501 เขียนแบบอิเลก็ทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
  (Electronic Drawing) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการใชโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อใหมีทักษะในการเขียนแบบวงจร และวงจรพิมพดวยคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องพิมพจากโปรแกรมเขียนแบบ 
4. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 
2. เขียนแบบวงจร และวงจรพิมพดวยคอมพิวเตอร 
3. พิมพแบบจากโปรแกรมเขียนแบบ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Protel  Ocad  
VISIO เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส แบบวงจรพิมพ ชนิดหนาเดียวและหลายหนา ลายพิมพ สัญลักษณ
อุปกรณ การพิมพงานดวยเครือ่งพิมพ 

 
2104-2502 วงจรไฟฟา 3 (6) 
  (Electrical Circuit) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการกําเนิดไฟฟากระแสตรง กระแสสลับและพื้นฐานการวิเคราะหวงจร 
2. เพื่อใหมีทักษะในการอานแบบและประกอบวงจรไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ 
3. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือวัดและทดสอบวัดคาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสตรง

กระแสสลับ 
4. เพื่อใหมีความเขาใจในการประยุกตวงจรไฟฟากระแสตรง กระแสสลับไปใชงานตาง ๆ 
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5. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ  ถูกตองและปลอดภยั 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ 
2. วัดและทดสอบแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ 
3. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงแบบผสม วงจร R-L-C ในวงจรไฟฟากระแสสลับ 
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงดวยกฎและทฤษฎีตาง ๆและกระแสสลับระบบ 3 เฟส 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ  เชน  เซลไฟฟา  แบตเตอรี่  
หรือเครือ่งกําเนิดไฟฟากระแสตรง  ประกอบวงจรแบบอนุกรม  แบบขนาน  และแบบผสม  โดยใชอุปกรณ
ประกอบวงจรเปนเซลไฟฟา  แบตเตอรี่  ตัวตานทาน  หลอดไฟ  (Lamp)  ไดโอดเปลงแสง  (LED)  มอเตอร
กระแสไฟตรง  (D.C. Motor) รีเลย  (Relay)  พารามิเตอรของคลื่นรูปไซน  วงจร  R-L-C  แบบอนุกรม  แบบ
ขนาน  และแบบผสม  การใชเครื่องมือวัดและทดสอบวัดคาวงจรกระแส  แรงดัน    อิมพีแดนซ  ความถี่  กําลัง
งานไฟฟา  เพาเวอรแฟกเตอร  พื้นฐานการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ  เฟสเซอรไดอะแกรม  การทดสอบ
วงจรไฟฟากระแสสลับระบบ  3  เฟส  การประกอบและทดสอบวงจรไฟฟากระแสสลับท่ีประยุกตใชงาน  เชน  
วงจรหลอดฟลอูอเรสเซนท  วงจรระบบมอเตอรไฟฟากระแสสลับ  (AC. Motor)  1 เฟส  และ  3 เฟส การใช
เครื่องมือวัดท่ีเกี่ยวของวัดหาคาความสัมพันธของความตานทาน  แรงดันไฟฟา  กระแสไฟฟา  ตามกฎของ
โอหม  ทฤษฎีของเทวินิน  และนอรตัน  ประกอบและทดสอบวงจรบริดจ  วงจรแบงแรงดันไฟฟา  วงจรแบง
กระแสไฟฟา วงจรแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง  (DC Power Supply)  วงจรเนทเวอรค  (Network)  ของ
ระบบตูลําโพง 

 
2104-2503 เคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสคอมพิวเตอร 2 (4) 
  (Electrical and Electronic Instruments) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสราง  และหลักการทํางานของเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อใหมีทักษะในการวัดและการใชงาน  การบํารุงรักษาเบื้องตนของเครื่องมือวัดไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ  ถูกตองและปลอดภยั 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. วัดและทดสอบวงจรไฟฟาดวยมิเตอรแบบแอนะลอกและดิจิตอล 
3. ใชเครื่องกําเนิดสัญญาณไฟฟา ประกอบการวัดและทดสอบวงจรไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟาดวยออสซิลโลสโคป 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง  หลักการทํางาน  โวลตมิเตอร  แอมมิเตอร  โอหมมิเตอร  มัล
ติมิเตอรแบบใชเข็ม   ดิจิตอลมัลติมิเตอร  ออสซิลโลสโคป  วัตต-อาวรมิเตอร  (Watt-hour  Meter)  เครื่อง
กําเนิดสัญญาณเสียง  เครื่องกําเนิดสัญญาณหลายรูปคลื่น  การใชมัลติมิเตอร  ออสซิลโลสโคป  วัดและทดสอบ
คาตาง ๆ  ในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เชน  วงจรแหลงจายไฟฟา  วงจรเครื่องขยายเสียง   

 
2104-2504 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 3 (6) 
  (Electronic Devices and Circuits) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ  โครงสรางการทํางาน  ลักษณะสมบัติทางไฟฟาและการใชงานของอุปกรณ  
อิเล็กทรอนิกส  

2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อทดสอบลักษณะสมบัติทาง
ไฟฟา 

3. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือวัดทดสอบลักษณะสมบัติ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานชางอิเล็กทรอนกิส 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสราง การทํางาน และคุณสมบัติทางไฟฟาของอปุกรณอิเล็กทรอนิกส 
2. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไดโอด ทรานซสิเตอร และเฟต 
3. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไทริสเตอร 
4. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไอซ ี
5. วัดและทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณทรานสดิวเซอร 
6. วัดและทดสอบวงจรใชงานอิเลก็ทรอนิกสอื่น ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางอะตอม สารกึ่งตัวนําชนิด P ชนิด  N โครงสรางสัญลักษณ  
ลักษณะสมบัติทางไฟฟา และปฏิบัติการวัดทดสอบอุปกรณโซลิตสเตตตาง ๆ อุปกรณไทริสเตอร เชน              

ไดโอด   ซีเนอรไดโอด   ทรานซิสเตอร   เฟต ไอซีออปแอมป   ไอซีเวลา   ไอซีกําเนิดสญัญาณ   ไอซีรกัษา
แรงดัน   และอปุกรณไทริสเตอร  เชน  SCR  TRIAC  DIAC  UJT  PUT  IGBT  SCS GTO   อุปกรณ OPTO-
ELECTRONICS   THERMISTER   VARISTOR   ARRESTER  และอุปกรณดานอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกบัความ
ปลอดภัย การทํางานวงจรเบื้องตน วงจรคอมมอนตาง ๆ ของทรานซิสเตอร   เฟต การใหไบแอส วงจรขยาย และ
การคับปลิง  แคสเคด  ดารลิงตัน กราฟแสดงคุณลักษณะสมบัติไฟฟา คาพารามิเตอรท่ีสําคัญ การใชคูมือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   ประกอบวงจรใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไทริสเตอร  เพื่อหา
คาพารามิเตอร  ประกอบใชงานรวมกับวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  เชน ขยายสัญญาณความถี่ตํ่า ขยายสัญญาณ
ความถี่สูง วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรตั้งเวลา วงจรเปรียบเทียบกระแสไฟฟา แรงดันไฟฟาควบคุม วัดทดสอบ
คาตาง ๆ ของวงจร  ตามคุณลักษณะสมบัติอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  



 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 83 ~

2104-2505 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6) 
  (Pulse and Digital Circuits) 
จุดประสงครายวิชา 

1.  เพื่อใหมีความเขาใจ  พื้นฐานของรูปสัญญาณแบบตาง ๆ  และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟา  
2. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับวงจรพัลส  และการทํางานของระบบวงจรดิจติอลเบื้องตน 
3. เพื่อใหมีทักษะในการประกอบวงจรพัลสสวติชิง  และวงจรดิจิตตอลแบบตาง ๆ 
4. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณในวงจรพัลสและดิจิตอล 
5. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมและปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ  และ

ปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวิเคราะหวงจรพัลสและดิจิตอล 
2. วัดและทดสอบวงจรแปลงรูปสัญญาณไฟฟา 
3. วัดและทดสอบวงจรทรานซิสเตอรสวิตช และวงจรกําเนิดสัญญาณพัลส 
4. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชัน 
5. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอลซีเควนเชียล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   รูปรางสัญญาณไฟฟา   คาพารามิเตอร   วงจรแปลงรูปสัญญาณ   ดิฟเฟอร
เรนติเอเตอร   อินดิเกรเตอร  คลิปเปอร   แคลมเปอร   ทรานซิลเตอรสวิตช   ชมิตตทริกเกอร   มัลติไวเบรเตอร  
ฟลิปฟลอบ   แบบตาง ๆ  การกําหนดสัญญาณ   เกตตาง ๆ   หนวยความจํา   ระบบตัวเลข   การลดรูป  
คณิตศาสตรทางลอจิก   การเขารหัส   การถอดรหัส   การนบั   การแสดงผล   ไดอะแกรมตาง ๆ   ประกอบและ
ทดสอบวงจรตาง ๆ   ในงานพัลสและดิจิตอล  เชน   วงจร  Matrix  3  CHANNEL   วงจรแปลงรูปสัญญาณ  
SQUARE/RAM   วงจรแคลมเปอร   ทรานซิสเตอรสวิต   มัลติไวเบรเตอร   ไทมเมอร   วงจรนับ  วงจรกําเนิด
สัญญาณ 

 
2104-2506 ระบบเสียงและระบบภาพ 3 (6) 
 (Audio and Video Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  หลักการทํางานของอุปกรณและวงจรระบบเสียงระบบภาพ 
2. เพื่อใหมีทักษะในการสราง  ติดตั้ง  ทดสอบ  และบํารุงรักษา ระบบเสียงและระบบภาพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรยีบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของอุปกรณและวงจรระบบเสียงและระบบภาพ 
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรระบบเสียง 
3. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรระบบโทรทัศน 
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4. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรระบบวิดีโอ 
5. ตรวจซอม และบํารุงรักษาระบบเสียงและระบบภาพ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   คุณสมบัติของคลื่นเสียง อุปกรณทรานสดิวเซอรเกี่ยวกับเสียง  อุปกรณใน
ระบบเสียง  เชน ไมค, ลําโพง  สายสัญญาณและขั้วตอ  หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียงและวงจร    
หลักการทํางานของ AUDIO  TAPE  RECORD/PLAYBACK,  AUDIO  COMPACT  DISC   หลักการระบบ
เสียงสาธารณะ และอุปกรณการติดตั้ง หลักการทํางานของระบบรับ-สงโทรทัศน หลักการทํางานของวิดีโอเทป 
และ VCD  หลักการทํางานของระบบ  MATV & CATV และ  SMATV  สรางวงจรขยายเสียง  ติดตั้งระบบ
เสียงสาธารณะ, ระบบ MATV & CATV  และ  SMATV  และการบํารุงรักษา 

 
2104-2507 เคร่ืองรับโทรทัศนและมอนเิตอร 3 (6) 
  (Television Receiver and Monitor) 
จุดประสงครายวิชา 

1.  เพื่อใหมีความเขาใจในการรับ-สงสัญญาณโทรทัศนขาวดําโทรทัศนสี และโมนิเตอร 
2. เพื่อใหมีความเขาใจการทํางานของวงจรเครือ่งรับโทรทัศนขาวดํา โทรทัศนสีและโมนิเตอร 
3. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือวัดและทดสอบวิเคราะหอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนขาว

ดํา โทรทัศนสีและโมนิเตอร 
4. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจซอมเครื่องรับโทรทัศนขาวดําและโทรทัศนสีและโมนิเตอร 
5. เพื่อใหมีกิจนิสยัการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและประยุกตใชงาน  มีความรับผิดชอบตอสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
4. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องรับโทรทัศนขาวดํา และโทรทัศนสี 
5. วัดและทดสอบวงจรภาคตาง ๆ ของเครื่องรบัโทรทัศน 
6. ปรับแตงและตรวจซอมเครื่องรับโทรทัศนและโมนิเตอร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการรับสง-สัญญาณโทรทัศนขาวดํา  และโทรทัศนสีและโมนิเตอร  
หลักการทํางานของกลองถายโทรทัศนขาวดํา  และสี  มาตรฐานการสง-รับสัญญาณโทรทัศนขาวดําและสี  การ
ทํางานของวงจรเครื่องรับโทรทัศนขาวดําและสีภาคตาง ๆ  วงจรหลอดภาพ  วงจร Video Amp   วงจร Video 
Detector   วงจร  Video IF   วงจร  Tuner   วงจรสายอากาศ  วงจร  Audio IF  วงจร Audio  Detector  วงจร
Audio  Amplifier   วงจร  Sync   วงจร  Vertical  deflection  วงจร  Horizontal Deflection  วงจร  Power 
Supply    วงจร Matrix    วงจร Yoke    วงจร  white  Balance    วงจร  Chroma Amp    วงจร Burst  วงจร  High 
Volt   วงจร Focusing   วงจร Degaussing  ฯลฯ  การใชเครื่องมือวัดทดสอบมาตรฐานสัญญาณโทรทัศน  การ
ปรับแตงและตรวจซอมเครื่องรับโทรทัศนและโมนิเตอร   
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2104-2508 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 3 (6) 
 (Telecommunication Systems) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวิวัฒนาการ มาตรฐาน  องคกร ระเบียบ  กฎขอบังคับ และพระราชบัญญัติ
ของระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสื่อสารทางสาย  การสื่อสารทางวิทยุ   การมัลติเพล็กซ 
3. เพื่อใหมีทักษะในการวัดและทดสอบสัญญาณในระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
2. วัดและทดสอบการทํางานของระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
3. ติดตั้ง และบํารุงรักษา ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิวฒันาการของระบบสื่อสารโทรคมนาคม มาตรฐานและองคกรทางดาน
โทรคมนาคมระเบียบ  กฎ ขอบังคับ  พระราชบัญญัติโทรคมนาคม หลักการสื่อสารทางสาย เชน โทรศัพท /
โทรสาร  หลักการสื่อสารทางวิทยุ  เชน  โทรศัพทเคลื่อนท่ี  ไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม  การสื่อสารดวย
เสนใยแสง  การสื่อสารขอมลู   เทคนิคในการมัลติเพลก็ซ  ,  ดีมัลติเพล็กซ  การวัดทดสอบสัญญาณใน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

 
2104-2509 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 3 (6) 

(Computer System and Peripherals) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ 
2. เพื่อใหสามารถทดสอบการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหสามารถกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรตามความตองการของระบบงาน 

ประกอบการติดตั้ง ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ 
2. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณตาง ๆ ตามความตองการของระบบงานคอมพิวเตอร

ประกอบและติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถทํางานไดตามที่กําหนด 
3. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร คุณลักษณะของคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงตางๆ การเลือกหนวยความจํา จอภาพแบบตางๆ ดิสกไดรฟแบบตาง ๆ สแกนเนอร เครื่องพิมพ
แบบตางๆ เครื่องอานและเขียนบารโคด เครื่องอานและเขียนซีดีรอม การประกอบและติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร การติดตั้งอุปกรณตอพวงตาง ๆ การทดสอบ การวิเคราะหขอขัดของ และการแกปญหา 

 
2104-2510 งานบริการคอมพิวเตอร 3 (6) 
  (Computer Services) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน  และโครงสรางเครื่องคอมพิวเตอร  การถอดประกอบ  ตรวจ
สภาพชิ้นสวน   หลักการจัดระบบเครือขายเบื้องตน 

2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษา  ตรวจซอม  และจดัการธุรกิจคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
2. ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจซอมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
3. ติดตั้งโปรแกรม และบํารุงรักษาเครือขายเบื้องตน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ  การประกอบ  ติดตั้ง  ทดสอบ  และตรวจซอม  เครื่องคอมพิวเตอร  และอุปกรณ

เกี่ยวกับเครื่องพิมพ  แผงวงจรการสื่อสาร  การติดตั้งโปรแกรม  การจัดหองซอม  การรบั-สงงาน  และการ
ประมาณราคา  การทดสอบคุณภาพงานใหไดมาตรฐาน 

 
2104-2511 ไมโครโพรเซสเซอรเบ้ืองตน 2 (4) 
  (Microprocessor) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร 
2. เพื่อใหมีทักษะการใชภาษาเครื่อง  สั่งงานไมโครโประเซสเซอร 
3. เพื่อใหมีทักษะ  การประกอบและทดสอบการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร 
4. เพื่อใหมีทักษะ  การใชไมโครโพรเซสเซอรรวมกับอุปกรณประกอบตาง ๆ 
5. เพื่อใหมีกิจนิสยัรูจักศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและประยุกตใชงานตามสภาพทองถิ่นมาแกปญหา

และพัฒนางานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของไมโครโพรเซสเซอร 
2. เขียนโปรแกรมสั่งงานไมโครโพรเซสเซอรดวยภาษาเครื่อง 
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3. ประกอบและทดสอบการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร 
4. ใชไมโครโพรเซสเซอรควบคุมอุปกรณภายนอก 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร  การเชื่อมตอระบบ  Bus ตาง ๆ  
ชุดคําสั่ง  การเขียนโปรแกรม  การปอนขอมูลผาน   Key board,    Key S.W.,  Data bus,    การใชอุปกรณ
อินพุต/เอาพุต  การแสดงผลบนจอภาพ  หลอดไฟ  LED    Seven-segment    Buzzer    Relay  การประยุกตใช
ในวงจรการควบคุมปด-เปดวงจรไฟฟาตามเงื่อนไขตาง ๆ  การเพิ่ม-ลดแสงสวาง  การปรับทิศทางการหมุนของ
มอเตอรไฟฟากระแสตรง  และกระแสสลับ  การแสดงผลคาอณุหภูมิเปนตัวเลข    

 
2104-2512 คอมพิวเตอรในการออกแบบ 2 (4) 
 Computer Design 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของซอฟแวรท่ีใชในงานออกแบบ 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการใชโปรแกรมชวยในการออกแบบทั้ง 2 และ 3 มิติ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการเขียนแบบอยางเปนระเบียบเรียบรอย ประหยัด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและการใชงานโปรแกรม 
2. เขียนแบบและออกแบบงานทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 
3. พิมพงานแบบภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของซอฟทแวรท่ีใชในงานออกแบบ โดยสามารถปรับแตงสภาวะ
แวดลอมของซอฟทแวรใหพรอมเขียนแบบใชงาน เรียกใชคําสั่งตางๆ ท้ังการเขียน ตกแตง แกไข จัดวาง ให
ขนาดภาพ ท้ัง 2 และ 3 มิติ และการพิมพ 

 
2104-2513 คอมพิวเตอรเครือขาย 2 (4) 
  (Computer Networks) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการคอมพิวเตอรเครอืขาย  และอุปกรณประกอบ 
2. เพื่อใหมีทักษะการจัดและการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรเครอืขาย  การติดตั้งโปรแกรม              

การทดสอบการทํางานของระบบและอุปกรณ 
3. เพื่อใหมีทักษะในการจัดการประมาณราคา  การทดสอบและการสงมอบ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ                      

และปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของคอมพิวเตอรเครอืขายและอุปกรณประกอบ 
2. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรเครอืขายและอุปกรณประกอบ 
3. ติดตั้งโปรแกรม และทดสอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอรเครือขาย 
4. บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรเครือขาย 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ  หลักการระบบคอมพิวเตอรเครือขาย  การทํางานของเครื่องมือ  อุปกรณ  การติดตั้ง

สายและอุปกรณจับยึด  ข้ัวตอสาย  เตาเสียบ  การติดตั้งโปรแกรมจัดการระบบและระบบปองกัน  การประมาณ
ราคา  การทดสอบคุณภาพงานใหไดมาตรฐานการทดสอบและสงมอบ 

 
2104-2514 งานบริการเครื่องพิมพ 2 (4) 
  (Printer Services) 
จุดประสงครายวิชา 

1.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องพิมพตาง ๆ  
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชงาน  การถอดประกอบ  การตรวจซอม  การบํารุงรกัษา  การเขียนบันทึก

ชางซอม  การเขียนคูมือซอมอปุกรณและวงจรเครื่องพิมพตาง ๆ 
3. เพื่อใหมีเจตคติ  ความมั่นใจและความภาคภูมิใจในงานอาชีพชางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครื่องพิมพ 
2. ตรวจซอม ดัดแปลง และบํารุงรักษาเครื่องพิมพ 
3. บริหารการบรกิารเครื่องพิมพ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชงานทั่วไปของเครื่องพมิพตาง ๆ  การถอดประกอบ  ซอม  บํารุงรักษา  
ปรับแตงใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน การเขียนบันทึกชางซอม การเขียนคูมือซอมอุปกรณและวงจรเครือ่งพิมพ 

 
2104-2515 งานบริการเครื่องจายไฟคอมพิวเตอร 2 (4) 
  (Computer Power Supply Services) 
จุดประสงครายวิชา 

1.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องจายไฟคอมพิวเตอรตาง ๆ  
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชงาน  การถอดประกอบ  การตรวจซอม  การบํารุงรกัษา  การเขียนบันทึก

ชางซอม  การเขียนคูมือซอมอปุกรณและวงจรเครื่องจายไฟคอมพิวเตอรตาง ๆ 
3. เพื่อใหมีเจตคติ  ความมั่นใจและความภาคภูมิใจในงานอาชีพชางอิเล็กทรอนิกส 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครื่องจายไฟคอมพิวเตอร 
2. ตรวจซอม ดัดแปลง และบํารุงรักษาเครื่องจายไฟคอมพิวเตอร 
3. บริหารการบรกิารเครื่องจายไฟคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชงานทั่วไปของเครื่องจายไฟคอมพิวเตอรตาง ๆ  การถอดประกอบ  ซอม  
บํารุงรักษา  ปรับแตงใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน การเขียนบันทึกชางซอม การเขียนคูมือซอมอุปกรณและ
วงจรเครื่องจายไฟคอมพิวเตอร 

 
2104-2516 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 2 (4) 

(Operating System) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโพรเซส  หนวยความจํา 
อุปกรณอินพุตเอาตพุต จัดการแฟม ระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลของระบบปฏิบัติการ 

2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรได 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดการหนวยความจํา อุปกรณอินพุตเอาตพุต แฟม ระบบรักษาความปลอดภัย 
2. จัดการเกี่ยวกับโพรเซส หนวยความจํา อุปกรณอินพุตเอาตพุต แฟม ระบบรักษาความปลอดภัย

ขอมูลของระบบปฏิบัติการ 
3. ประยุกตใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ สถาปตยกรรม วิวัฒนาการของ
ระบบปฏิบัติการ หนาท่ีและหลักการทํางานของระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโพรเซส การจัดการ
หนวยความจําหลัก การจัดการหนวยความจําสํารอง การจัดการอุปกรณอินพุต เอาตพุต การจัดการเกี่ยวกับแฟม 
(Files Management) ความปลอดภัยของระบบและการปองกันระบบ 
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2104-2517 โปรแกรมยูทิลตีิ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรมยทิูลิตี 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมยูทิลิตีได 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานโปรแกรมยูทิลิตี 
2. ติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี 
3. ประยุกตใชโปรแกรมยูทิลิตี 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งและการใชโปรแกรมยูทิลิตี  การแกไข การจัด FILES ใหเปนระบบงายตอ
การใชงาน และการกูไฟลและฮารดดิสก ไวรัสคอมพิวเตอรและการปองกัน 
 
2104-2518 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร 2 (3) 
  (Advance Topic in Computer Electronics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสคอมพิวเตอรปจจุบัน ท่ีสถานประกอบการและความ
ตองการแรงงานที่มีความรูเฉพาะทาง 

2. เพื่อใหมีการศึกษาหาความรูและนําเทคโนโลยมีาแกปญหาและพัฒนางานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของคอมพิวเตอรและอปุกรณประกอบเฉพาะเรื่อง 
2. วัดและทดสอบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเฉพาะเรื่อง 
3. บํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอปุกรณประกอบเฉพาะเรื่อง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานในเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวของกับสาขางานดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอรท่ีไมมีไว
ในรายวิชาของหลักสูตร รายละเอียดของเนือ้หาใหกําหนดตามความเหมาะสม ท่ีเปนความตองการของสถาน
ประกอบการ และตลาดแรงงานในทองถิ่น 
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2104-4X01-6 ปฏิบัติงาน...................... 1-6 * (*) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขางาน

ท่ีศึกษาอยู 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานที่เกี่ยวของกับ

สาขางานที่ศึกษาอยู 
3. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือ ดําเนนิการและแกไขปญหาตามหลักการ

และขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษาอยู  
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด 

ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภยั 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานที่เกี่ยวของกับสาขางานที่
ศึกษา 

2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุท่ีใช ดําเนินการและ
แกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษา
อยู 

คําอธิบายรายวชิา 
 ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ โดย
ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับตั้ง 
บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุท่ีใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษาอยูพรอมท้ังการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้นงาน
และเปนรายสัปดาห 

 


