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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546
หลักการ
1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สามารถเปน
หัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได
2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริง
และ เขาใจชีวติ
3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ
สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู
และประสบการณได
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จุดหมาย
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพืน้ ฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีทกั ษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตาง ๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร สามารถ
ทํางานเปนหมูค ณะไดดี และมีความภาคภูมใิ จในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ
5. เพื่อใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ การ
ตัดสินใจและการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูใน
การสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง
6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้ง
รางกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนัน้ ๆ
7. เพื่อใหเปนผูมพี ฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม
8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนกําลัง
สําคัญในดานการผลิตและใหบริการ
9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทกุ วิธีเรียนทีก่ ําหนด และ
นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู
และประสบการณได
1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน
ประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
2. เวลาเรียน
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห โดยมี
เวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนได
อีกตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน
คาบละ 60 นาที (1 ชั่วโมง)
2.3 เวลาเรียนตามปกติ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาํ หนด 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตาง
ประเภทวิชา/สาขาวิชาที่กําหนด ประมาณ 3 ป
3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 85 หนวยกิต และไมเกิน 100 หนวยกิต
การคิดหนวยกิตถือเกณฑดงั นี้
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 20 ชั่วโมง
มีคา 1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน กําหนด
2 - 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 40 - 60 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอ ยกวา
40 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต
3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต
3.5 การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
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4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 แบงเปน 3 หมวด
วิชาฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาสามัญ
4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป เปนวิชาทีเ่ ปนพื้นฐานในการดํารงชีวติ
4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ
4.2 หมวดวิชาชีพ แบงเปน
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานทีจ่ ําเปนในประเภทวิชานั้น ๆ
4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานในงาน
อาชีพตามความถนัดและความสนใจ
4.2.4 โครงการ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 ฝกงาน
4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น ทั้งนี้ สถานศึกษาตอง
กําหนดรหัสวิชา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร
5. โครงการ
5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 4 ไมนอยกวา 160 ชั่วโมง
กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
6. ฝกงาน
6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การเขาเรียน
ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัติ ดังนี้
7.1 พื้นความรู
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
และผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ตองเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในแตละสาขาวิชา
7.2 คุณสมบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2546
8. การประเมินผลการเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2546
9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอ
ชุมชน ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ซึ่งประกอบดวยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ
ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน ไมนอ ยกวา 120 ชั่วโมง
10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามที่กําหนด
10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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11. การแกไขเปลีย่ นแปลงหลักสูตร
11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและยกเลิก
ประเภทวิชาและสาขาวิชา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขางาน ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา เพิ่มเติมรายวิชา ใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น โดย
ตองรายงานใหตนสังกัดทราบ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิ่งทอ / สารสนเทศและการสื่อสาร
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รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
1 2 3 4 - 5 6 7 8

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ลําดับที่วิชา
สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม

(ชั่วโมง)

01 - 99

กลุมวิชา

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร

01 กลุมบริหารงานคุณภาพ
02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
0X

3 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ)

11
12
13
14
15
16

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร

20 กิจกรรมรวมหลักสูตร

3 1 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา)

00
01
02
03
04
05
06

3 1 X X สาขาวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 วิชาชีพพื้นฐาน
20 วิชาชีพสาขาวิชา
21 - 39 วิชาชีพสาขางานและการฝกงาน
40 - 59 วิชาทวิภาคี (สาขาวิชาและสาขางาน)
60 โครงการ

ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ
กลุมวิชาสังคมศึกษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร

ลําดับที่วิชาสามัญ
01-19 ทั่วไป
20-99 พื้นฐานวิชาชีพ

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
วิชาชีพพื้นฐาน(รวมประเภทวิชา)
วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
วิชาชีพพื้นฐาน(รวมคณะวิชาเครื่องกล)
วิชาชีพพื้นฐาน(รวมคณะวิชาไฟฟา)
วิชาชีพพื้นฐาน(รวมคณะวิชากอสราง)
วิชาชีพพื้นฐาน(รวมคณะวิชาเคมี)

6 ประเภทวิชาประมง
7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร
3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟากําลัง

จุดประสงค
ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟากําลังสามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวยวิศวกร
หรือประกอบอาชีพสวนตัวมีความรู ความสามารถ เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพชางไฟฟาใหเกิดความเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพชางไฟฟาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพือ่ ใหมคี วามคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
ไฟฟากําลัง
4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ
5. เพื่ อ ให ส ามารถประกอบอาชี พ ในสถานประกอบการอุ ต สาหกรรมหรื อ สร า งสรรค ห รื อ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาไฟฟากําลัง

10

มาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา
1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพและเขียนโปรแกรม
3. แกปญ
 หาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. เขียนแบบไฟฟา
7. วิเคราะหวงจรไฟฟา
8. ทดสอบเครื่องกลไฟฟา
9. ควบคุมงานไฟฟา
10. ออกแบบและติดตั้งไฟฟา
11. ซอม สรางอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
12. ควบคุมอุปกรณขับเคลื่อนดวยระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
สาขางานเครื่องกลไฟฟา
13. ทดสอบและวิเคราะหเครื่องกลไฟฟา
14. ติดตั้งเครื่องกลไฟฟา
15. ควบคุมเครื่องกลไฟฟา
16. ซอมและบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา
สาขางานติดตั้งไฟฟา
13. ออกแบบระบบไฟฟา
14. ติดตั้งระบบไฟฟา
15. บริการระบบไฟฟา
สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
13. ออกแบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
14. ติดตั้งเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
15. ซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
13. ตรวจสอบปรับตัง้ เครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรมและเครือ่ งควบคุมกระบวนการ
14. ติดตัง้ ตรวจซอมอุปกรณในงานอุตสาหกรรมวัดและควบคุม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

11

โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟากําลัง ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 95 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
( 13 หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
( 30 หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 18 หนวยกิต )
2.4 โครงการ
( 4 หนวยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชัว่ โมง
รวม ไมนอยกวา

24

หนวยกิต

65

หนวยกิต

6

หนวยกิต

95

หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขางานไฟฟากําลัง หรือสาขาวิชา
ไฟฟากําลัง

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัส
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3104-0001
3104-0002
3104-0003
3104-0004
3104-0005

ชือ่ วิชา
งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เขียนแบบไฟฟา
เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา
เครื่องกลไฟฟาเบื้องตน
การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร
มอเตอรไฟฟาและการควบคุม
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(5)
2
(4)
2
(4)
2
(4)
3
(5)
2
(4)
3
(5)
3
(5)
20
(36)
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1. หมวดวิชาสามัญ
24
หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย
3
(3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
2
(3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
2
(3)
3000-1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
1
(1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา
2
(2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
1
(1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร
2
(2)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร
3
(4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2
3
(3)
3000-1526 แคลคูลัส 1
3
(3)
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
65 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
13 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ
กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3104-1001 วงจรไฟฟา
3
(4)
3104-1002 เครื่องวัดไฟฟา
2
(3)
3104-1003 ดิจิตอลประยุกต
2
(3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ
3
(3)
3000-020X กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3
(4)

หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
30 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-8 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3104-2001 การติดตั้งไฟฟา 1
3
(4)
3104-2002 เครื่องกลไฟฟา 1
3
(4)
3104-2003 เครื่องกลไฟฟา 2
3
(4)
3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟา
3
(3)
3104-2005 เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
3
(4)
3104-2006 อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
3
(4)
3104-2007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3
(4)
3104-2008 การสงและจายไฟฟา
3
(3)
3104-2009 คณิตศาสตรไฟฟา
3
(3)
3104-2010 วิเคราะหวงจรไฟฟา
3
(3)
3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร
3
(4)
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3
(4)
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
18 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 4 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิตที่กําหนด
1. วิชาชีพสาขางานเครื่องกลไฟฟา
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3104-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3
(4)
3104-2102 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา
3
(4)
3104-2103 โรงตนกําลังไฟฟา
2
(2)
3104-2104 เครื่องกลไฟฟา 3
3
(4)
3104-2105 ซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟา
3
(4)
3104-2106 สนามแมเหล็กไฟฟา
2
(2)
3104-2107 ปญหาพิเศษเครื่องกลไฟฟา
3
(*)
3104-2108 วิทยาการกาวหนาเครื่องกลไฟฟา 1
3
(*)
3104-2109 วิทยาการกาวหนาเครื่องกลไฟฟา 2
3
(*)
3104-2208 เทคโนโลยีระบบอาคาร
3
(4)
3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอรและการใชงาน
3
(4)
3104-4101 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 1
5
(*)
3104-4102 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 2
5
(*)
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3104-4103 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 3
3104-4104 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 4
2. วิชาชีพสาขางานติดตั้งไฟฟา
รหัส
ชือ่ วิชา
3104-2103 โรงตนกําลังไฟฟา
3104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2
3104-2202 การสองสวาง
3104-2203 การประมาณการระบบไฟฟา
3104-2204 เทคโนโลยีการขนถาย
3104-2205 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
3104-2206 ระบบสือ่ สารเตือนภัย
3104-2207 ซอมบํารุงระบบไฟฟา
3104-2208 เทคโนโลยีระบบอาคาร
3104-2209 ปญหาพิเศษการติดตั้งไฟฟา
3104-2210 วิทยาการกาวหนาการติดตั้งไฟฟา
3104-4201 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟา 1
3104-4202 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟา 2
3104-4203 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟา 3
3104-4204 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟา 4

4
4

(*)
(*)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
2
(2)
2
(2)
3
(4)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(*)
3
(*)
5
(*)
5
(*)
4
(*)
4
(*)

3. วิชาชีพสาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0111 เทอรโมไดนามิกส
3
(3)
3104-2301 เครือ่ งปรับอากาศอุตสาหกรรม
3
(4)
3104-2302 เครือ่ งทําความเย็นอุตสาหกรรม
3
(4)
3104-2303 อุปกรณควบคุมเครื่องทําความเย็น
3
(4)
3104-2304 ระบบสงจายลมและน้ํา
2
(2)
3104-2305 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง
3
(3)
3104-2306 ซอมบํารุงเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3
(4)
3104-2307 ปญหาพิเศษเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3
(*)
3104-2308 วิทยาการกาวหนาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 3
(*)
3104-4301 ปฏิบตั งิ านเครือ่ งเย็นและปรับอากาศ 1
5
(*)
3104-4302 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 2
5
(*)

สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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3104-4303 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 3
3104-4304 ปฏิบตั ิงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 4

4
4

4. วิชาชีพสาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
รหัส
ชือ่ วิชา
3104-2401 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3104-2402 เครื่องควบคุมกระบวนการ
3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอรและการใชงาน
3104-2404 เทคโนโลยีการวัดและควบคุม
3104-2405 วิทยาการกาวหนางานการวัดและควบคุม
3104-2406 เครือ่ งมือและอุปกรณอตุ สาหกรรม
3120-2004 กลศาสตรของไหลและเทอรโมไดนามิกส
3120-2006 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
3120-2103 อุปกรณในงานการวัดและควบคุม
3120-2104 การดําเนินงานการวัดและควบคุม
3104-4401 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 1
3104-4402 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 2
3104-4403 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 3
3104-4404 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 4

(*)
(*)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
2
(2)
3
(3)
3
(4)
2
(3)
2
(2)
5
(*)
5
(*)
4
(*)
4
(*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัส
ชือ่ วิชา
3104-6001 โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

4

หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)

6 หนวยกิต
จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
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4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาค
เรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชัว่ โมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ชัว่ โมง รวมไมนอยกวา 120 ชัว่ โมง

สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3104-0001 เขียนแบบไฟฟา

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ มาตรฐานและสัญลักษณงานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถเขียนแบบไฟฟาในงานติดตัง้ ไฟฟา งานเครือ่ งกลไฟฟาและควบคุม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ มาตรฐานและสัญลักษณงานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เขียนแบบไฟฟาในงานติดตัง้ ไฟฟา งานเครือ่ งกลไฟฟาและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสัญลักษณที่ใชในงานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตามมาตรฐานสากล ออกแบบและ
เขียนแบบงานติดตัง้ ไฟฟาแสงสวาง และระบบไฟฟากําลัง เขียนแบบเครือ่ งกลไฟฟา และงานควบคุมดวยแมก
คานิกสและอิเล็กทรอนิกส แบบภาพเสนเดียว (one line diagram) แบบภาพวงจร (Schematic diagram) แบบ
ภาพการเดินสายและการตอ (Wiring and connection diagram) เขียนแผนภาพกรอบ (Block diagram) ของวงจร
ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส
3104-0002 เครือ่ งมือวัดและวงจรไฟฟา

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทฤษฎีวงจรไฟฟา เครือ่ งวัดไฟฟา
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถตอวงจรไฟฟา วัดและหาคาพารามิเตอรในวงจรไฟฟา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ หลักการทฤษฎีวงจรไฟฟา เครือ่ งวัดไฟฟา
2. ตอวงจรไฟฟา วัดและหาคาพารามิเตอรในวงจรไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการทํางานของเครือ่ งวัดกระแส แรงดัน ความตานทาน กําลังไฟฟา มัลติ
มิเตอรและออสซิโลสโคป กฎของโอหม กําลังไฟฟา พลังงานไฟฟา การตอวงจรความตานทานแบบตาง ๆ กฎ
ของเคอรชอฟฟ ถาเกิดไฟฟากระแสสลับ เฟสและเฟสเซอรไดอะแกรม ปริมาณเชิงซอน วงจร R - L - C
แบบตาง ๆ เพาเวอรแฟคเตอร การใชเครือ่ งมือวัดชนิดตาง ๆ ตอวงจรไฟฟากระแสตรง กระแสสลับและวัดหา
คาตาง ๆ ของวงจร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3104-0003 เครื่องกลไฟฟาเบื้องตน

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานเครือ่ งกลไฟฟากระแสตรง
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถพันหมอแปลงไฟฟา วัดทดสอบการใชงานหมอแปลงไฟฟา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ หลักการทํางานเครือ่ งกลไฟฟากระแสตรง
2. พันหมอแปลงไฟฟา วัดทดสอบการใชงานหมอแปลงไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการแมเหล็กไฟฟา การเหนีย่ วนําไฟฟา โครงสราง สวนประกอบวงจร
ขดลวดอารเมเจอรและหลักการทํางานของเครือ่ งกลไฟฟากระแสตรง คอมมิวเตชั่น อารเมเจอรรีแอคชั่น การ
คํานวณคาการสูญเสีย ประสิทธิภาพ การเริม่ เดินและควบคุมความเร็ว หลักการเกิดแรงดันไฟฟาเหนีย่ วนําใน
หมอแปลง สมการแรงดันและอัตราสวน คํานวณหาขนาดและประสิทธิภาพของหมอแปลงไฟฟาชนิดและการ
ขนานหมอแปลงไฟฟา การพันขดลวดหมอแปลงขนาดเล็ก การตรวจขัว้ และการขนานหมอแปลงไฟฟา การตอ
หมอแปลงไฟฟาแบบตาง ๆ
3104-0004 การติดตัง้ ไฟฟาในและนอกอาคาร

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูห ลักการติดตัง้ และเดินสายไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร
2. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการปองกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงาน การเลือกใชเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณงานติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร
3. เพือ่ ใหมคี วามสามารถเดินสาย ติดตัง้ ตรวจสอบและบํารุงรักษา และการใชเครือ่ งมือติดตัง้
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ หลักการติดตั้งและเดินสายไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร
2. ปองกันอุบตั ภิ ยั ในการปฏิบตั งิ านติดตัง้ ไฟฟาในและนอกอาคาร
3. เลือกใชเครือ่ งมือ วัสดุอุปกรณงานติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร
4. ติดตัง้ ระบบไฟฟาในและนอกอาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ วิธกี ารปองกันอุบตั ภิ ยั ในการปฏิบตั งิ านติดตัง้ ไฟฟา, เครือ่ งมือ, อุปกรณและ
วัสดุในงานติดตัง้ ไฟฟาในและนอกอาคาร ประเภทของการติดตั้งการเดินสายไฟฟาระบบไฟฟาแรงต่ํา วิธกี าร
ปกเสาพาดสาย วิธีการเดินสายดิน การตรวจสอบวงจรและซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในและนอกอาคาร
มาตรฐานการติดตัง้ อุปกรณปอ งกัน, เลือกใชวสั ดุ อุปกรณใหเหมาะสมกับงาน จากการคํานวณและตาราง การ
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ติดตัง้ อุปกรณ เดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย อุปกรณปอ งกันไฟฟารัว่ โหลดเซ็นเตอร เซฟตีส้ วิตซ ติดตัง้
และเดินสายไฟฟาแรงต่ํา เดินสายใตดนิ ตรวจสอบวงจรไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร การบํารุงรักษา
3104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู หลักการทํางานมอเตอรไฟฟาและการควบคุม
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ หลักการตอวงจรมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรควบคุม
3. เพือ่ ใหมคี วามสามารถ เลือกวัสดุอปุ กรณ ในงานควบคุมมอเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ หลักการทํางานมอเตอรไฟฟาและการควบคุม
2. ตอและทดสอบวงจรมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรควบคุม
3. เลือกวัสดุอปุ กรณ ในงานควบคุมมอเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ ชนิดโครงสราง สวนประกอบและหลักการทํางานของมอเตอรกระแสตรง
มอเตอรกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส การเริม่ เดินมอเตอรการกลับทางหมุน การตอวงจรมอเตอรตาง ๆ
สัญลักษณทใ่ี ชในงานควบคุม การเลือกขนาดสายไฟฟาและอุปกรณปอ งกัน อุปกรณควบคุมมอเตอร ไฟฟา
การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ การตอวงจรขดลวดสปลิตเฟสมอเตอรและมอเตอร 3 เฟ
ส ตอวงจรการเริม่ เดินและกลับทางหมุนมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส
3110-1001 วงจรไฟฟา

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการและทฤษฎีวงจรไฟฟา
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาคาความตานทาน กระแส แรงดัน กําลังไฟฟา และตรวจสอบแกไข
หาขอบกพรองของวงจร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณธรรมของงานและมีจริยธรรมในการสรุปผล รายงานผลและนําเสนอ
มาตรฐานรายวิชา
1. แกปญ
 หาโจทยวงจรไฟฟาดวยทฤษฎีวงจรไฟฟาตาง ๆ
2. ทดสอบคุณสมบัตขิ องวงจรไฟฟา
3. ทดสอบการปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั อิ งคประกอบของวงจร กฎของเคอรชอฟพ และทิศทางอางอิงแนวคิดเบือ้ งตน เกีย่ ว
กับกราฟของวงจรขาย วงจรแบบตัวตานทาน การวิเคราะหแบบปมและเมช ทฤษฎีของเทวินนิ และนอรตนั
คลืน่ แบบไซน การแทนดวยเพสเซอร อิมพีแดนซและแอดมิตแตนซ การวิเคราะหในสถานะอยูต วั ตอคลืน่
แบบไซนกาํ ลังไฟฟา ผลตอบสนองเชิงความถี่ วงจรไฟฟาสามเฟส ระบบวงจรและกําลังไฟฟาสามเฟส
การปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา
3104-1002 เครื่องวัดไฟฟา

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการของเครือ่ งวัด การขยายยานวัด หมอแปลงเครือ่ งมือวัด การวัดดวย
บริดจ การวัดคาความตานทานของหลักดิน การวัดคาความเปนฉนวน และการวัดดวยเครือ่ ง
บันทึกขอมูล
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวัด การอานคา และการนําเครือ่ งวัดไปใชวดั คาในวงจร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. ขยายยานวัดและปรับตัง้ เครือ่ งวัดไฟฟา
2. ตอเครือ่ งวัดไฟฟา วัดและอานคาทางไฟฟา
3. วัดคาและเปรียบเทียบกับการคํานวณ
4. ประยุกตใชเครือ่ งวัดเพือ่ นําไปใชวดั คาในวงจร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับหลักการของเครือ่ งมือวัดการขยายยานวัด หมอแปลงเครือ่ งมือวัด การ
วัดดวยบริดจ การวัดคาความตานทานของหลักดิน การวัดคาเปนฉนวน การวัดดวยเครือ่ งบันทึกขอมูล และ
การนําเครือ่ งวัดไปใชวดั คาในวงจร
3104-1003 ดิจติ อลประยุกต

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจระบบ ออกแบบ และคุณสมบัตขิ องวงจรดิจติ อลแบบตางๆ
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชงานวงจรดิจติ อลแบบตาง ๆ ดวยของจริงและหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต ปลอดภัยอยางมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบเลขฐาน คุณสมบัตขิ องวงจรดิจติ อลแบบตางๆ
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2. ออกแบบและเลือกใชงานวงจรดิจติ อลแบบตางๆ และประยุกตใชงาน
3. ซอมและสรางอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับระบบเลขฐานตาง ๆ ลอจิกเกต โครงสรางของวงจรรวมประเภท TTL และ
CMOS คณิตศาสตรของ Boolean และสมการ Logic De Morgan’s Theorem การวิเคราะหวงจรคอมมิ
เนชัน่ การลดตัวแปรในฟงกชน่ั วงจรคอมมิเนชัน่ วงจรมัลติเพล็กซ ดีมลั ติเพล็กซ ดีโคดเดอร เอ็นโคดเดอร
คอมพาราเตอร วงจรโมโนสเตเบิล้ และสัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป วงจรนับ และชิฟรีจิสเตอร แบบตางๆ
วงจรพืน้ ฐาน A/D และ D/A Converter และการนําไปใชงาน โครงสรางและการใชงานหนวยความจําเปน
แบบตาง ๆ ดวยของจริงและหรือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
3104-2001 การติดตัง้ ไฟฟา 1

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจชนิด อุปกรณ วัสดุ เครือ่ งมือ ทอรอยสาย รางเดินสาย แผงจายไฟ ตูค วบคุม
ไฟฟา การตอระบบลอฟา และระบบสายดิน
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการติดตัง้ เดินสาย ทอรอยสายไฟฟา รางเดินสาย แผงจายไฟ
และตูค วบคุมไฟฟา การบริการ ตรวจซอมและบํารุงรักษา
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการปฏิบตั งิ านดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงานและมีจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชวสั ดุ อุปกรณ และเครือ่ งมือในงานติดตัง้
2. ติดตัง้ เดินสายไฟฟาในอาคารและในโรงงาน
3. ตรวจสอบและตรวจซอมแกไขระบบไฟฟาในอาคารและในโรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใชเครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณทใ่ี ชในงานติดตัง้ ทอรอยสาย รางเดินสาย
สวิตซตดั ตอน เซอรกติ เบรกเกอร อุปกรณประกอบตูค วบคุมไฟฟา หาขนาดตัวนํา ขนาดบัสบาร การติดตัง้ บัส
บาร และอุปกรณประกอบอืน่ ๆ ในตูค วบคุมและแผงจายไฟ ติดตั้งระบบสายดิน ตรวจซอม แกไขบํารุงรักษา
ระบบไฟฟา ในอาคารและในโรงงาน
3104-2002 เครื่องกลไฟฟา 1

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูแ ละเขาใจลักษณะสมบัตขิ องเครือ่ งกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแส
ตรง และหมอแปลงไฟฟา
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2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการทดสอบและควบคุมเครือ่ งกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟา
กระแสตรงและหมอแปลงไฟฟา
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุป รายงานผลและนําเสนอ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะสมบัตเิ ครือ่ งกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสตรง และหมอแปลงไฟ
ฟา
2. ทดสอบและควบคุมเครือ่ งกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสตรง และหมอแปลง
ไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ลิ กั ษณะสมบัตขิ องเครือ่ งกลไฟฟากระแสตรงแบบตาง ๆ การควบคุมเครือ่ งกลไฟ
ฟากระแสตรง หลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟาแบบตาง ๆ เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรสมมูลยของหมอ
แปลงไฟฟา การทดสอบหมอแปลงไฟฟา การตอหมอแปลงไฟฟาในระบบสามเฟส
3104-2003 เครื่องกลไฟฟา 2

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูแ ละเขาใจลักษณะสมบัตขิ องเครือ่ งกําเนิดไฟฟากระแสสลับ และ อินดักชัน่
มอเตอรแบบตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการประลองและทดสอบลักษณะสมบัตขิ องเครือ่ งกําเนิดไฟฟากระแส
สลับ และอินดักชัน่ มอเตอรแบบตาง ๆ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุป รายงานผลและนําเสนอ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะสมบัตขิ องเครือ่ งกําเนิดไฟฟากระแสสลับ และอินดักชั่นมอเตอรแบบตาง ๆ
2. ประลองและทดสอบลักษณะสมบัตขิ องเครือ่ งกําเนิดไฟฟากระแสสลับ และอินดักชั่นมอเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ลิ กั ษณะสมบัตขิ องเครือ่ งกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบตางๆ การควบคุมแรงดัน ไฟ
ฟา การขนานเครือ่ งกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ซิงโครนัสมอเตอร วงจรสมมูลย และเฟสเซอรไดอะแกรม
หลักการของอินดักชัน่ มอเตอรสามเฟส คุณสมบัตขิ องอินดักชัน่ มอเตอรแบบตาง ๆ วงจรสมมูลยและเซอรเคิล
ไดอะแกรม วิธกี ารเริม่ เดินและการควบคุมความเร็ว หลักการทํางานและลักษณะสมบัตขิ องอินดักชัน่ มอเตอร
เฟสเดียวแบบตาง ๆ

สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟา

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการและขัน้ ตอนวิธอี อกแบบระบบไฟฟา
2. เพือ่ ใหสามารถคํานวณเลือกใชอปุ กรณ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณออกแบบระบบไฟฟา
2. วิเคราะหระบบไฟฟาเลือกใชอปุ กรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับสัญลักษณทางไฟฟากําลังและแผนภาพเสนเดีย่ ว ขอกําหนดมาตรฐานเกีย่ วกับความ
ปลอดภัยในการติดตัง้ อุปกรณไฟฟาแหลงจายและระบบจําหนายไฟฟากําลัง การตอลงดินสําหรับระบบและ
สําหรับอุปกรณไฟฟา การเลือกขนาดสายไฟ และทอรอยสายอุปกรณปอ งกัน และการออกแบบใหอปุ กรณ
ปองกันทํางานเปนลําดับขัน้ แหลงจายไฟฟาฉุกเฉิน ระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคาร การชดเชยกําลังไฟฟารี
แอคตีฟ การติดตั้งอุปกรณไฟฟาในอาคารพาณิชย ในโรงงาน อุตสาหกรรมและอาคารที่อยูอาศัย
3104-2005 การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการและคําสัง่ พืน้ ฐานของโปรแกรมเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาความรูเ พิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
2. ประยุกตการใชโปรแกรมเขียนแบบไฟฟาไปใชงานทีเ่ กีย่ วของ
3. พิมพแบบลงกระดาษ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําสัง่ พืน้ ฐานของโปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟา เขียนแบบสัญลักษณทางไฟฟา เขียนแบบ
ระบบควบคุมทางไฟฟา เขียนแบบงานติดตัง้ ระบบไฟฟา และเขียนแบบงานทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วของกับงานทาง
ดานไฟฟา การพล็อตแบบลงกระดาษใหขนาดถูกตองตามสเกลทีก่ าํ หนด
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3104-2006 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน และลักษณะสมบัตขิ องอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสกาํ ลังทัว่ ไป
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการวิเคราะหวงจร ประยุกตใชงาน และซอมบํารุงรักษาอุปกรณในวงจร
อิเล็กทรอนิกส
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต ปลอดภัยอยางมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและ คุณสมบัติของ อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส และวงจรแบบตาง ๆ
2. ใชเครือ่ งมือและหรือโปรแกรมประกอบในการวิเคราะหวงจร
3. ประยุกตใชงานอุปกรณในวงจรแบบตาง ๆ
4. ซอมและสรางวงจรจุดชนวนหรือแหลงจายไฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั หิ ลักการทํางานและคุณสมบัตขิ อง เพาเวอรไดโอด เพาเวอรทรานซิสเตอร เพา
เวอรมอสเฟท วงจรเรียงกระแส วงจรกรองสัญญาณ วงจรออสซิเลเตอร วงจรขยายกําลัง วงจรดิฟเฟอเรน
เชียล ออปแอมป วงจรคอมพาราเตอร วงจรเรกกูเลเตอร โครงสรางและการทํางานของไทริสเตอรชนิดตาง ๆ
การใชอปุ กรณวงจรตางๆและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยในการทดสอบ ทีค่ รอบคลุมเนือ้ หาของภาค
ทฤษฎี
3104-2007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจโครงสรางสวนประกอบ การทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
คอมพิวเตอร เซนเซอร และอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมคําสัง่ ควบคุมการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรรว ม
กับเซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการศึกษาหาความรูเ พิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
2. นําเซนเซอรและอุปกรณควบคุมมาประยุกตใชงาน
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปรวมกันเซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับโครงสรางของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร การเขียนคําสัง่ ควบคุมการ
ทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร หลักการทํางานของเซนเซอรทใ่ี ชวดั และตรวจจับความเร็ว ความ
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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ดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ น้าํ หนัก แสง พร็อกซิมติ ส้ี วิตซ อุปกรณควบคุมตัวตัง้ เวลา ตัวนับ ลิมติ สวิตซ
ฯลฯ การนําเอาโปรแกรมคอนโทรลเลอรและคอมพิวเตอร มาประยุกตใชรว มกับเซนเซอรและอุปกรณควบคุม
แบบตาง ๆ
3104-2008 การสงและจายไฟฟา

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูแ ละเขาใจระบบการสงและจายไฟฟา อุปกรณและวงจรระบบสงและจายไฟฟา
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาพารามิเตอรตาง ๆ ของระบบสายสง
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปรายงานผลและนําเสนอ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบการสงและจายไฟฟา อุปกรณ และวงจรของระบบสงและจายไฟฟา
2. คํานวณหาคาพารามิเตอรตาง ๆ และหาความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันไฟฟาของสาย
สงไฟฟา
3. คํานวณหาแรงดึง และระยะหยอนของสายสงและเปอรยูนิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบการสงและจายไฟฟา อุปกรณและวงจรของระบบสงและจายไฟฟา การหาคาพารามิเตอรตา ง ๆ การหาความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันไฟฟาของสายสงไฟฟาระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว การหาแรงดึงและระยะหยอนของสายไฟฟา การคํานวณหาคาเปอรยนู ติ
3104-2009 คณิตศาสตรไฟฟา

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจทฤษฏีและการใชงานของตัวแปรเชิงซอน เวกเตอร อนุกรมฟูเรียร
และลาปลาสทรานสฟอรม
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถประยุกตทฤษฏีตา ง ๆ ไปวิเคราะหใชงานกับวงจรไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรมในการสรุปผล
มีเจตนคติทด่ี ตี อ วิชาชีพตนเอง
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฏีและการใชงานตัวแปรเชิงซอน เวกเตอร อนุมกรมฟูเรียร และลาปลาส
ทรานสฟอรม
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2. ประยุกตสมการตัวแปร ปริมาณเชิงซอน และการวิเคราะหเวกเตอรใชกบั สนามไฟฟาและ
สนามแมเหล็กในรูปทรงเรขาคณิต
3. ประยุกตอนุกรมฟูเรียรและลาปลาสทรานสฟอรมใชกบั วงจรไฟฟาทัง้ กระแสตรงและกระแส
สลับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฏีและการนํามาใชงานของตัวแปรเชิงซอน ทฤษฏีและการนํามาใชงานของการวิเคราะห
เวกเตอร ศึกษาเกีย่ วกับทฤษฏีอนุกรมฟูเรียร และการนํามาใชในการวิเคราะหรูปคลื่นไฟฟา การกระจายจาก
ครึ่งคาบ อินทิกรัลฟูรเิ ยร ฟูเรียรทรานฟอรม ทฤษฏีของลาปาซทรานฟอรม และการนํามาใชวิเคราะหวงจรไฟ
ฟาทั้งขณะมีคาและไมมีคาเริ่มตนคงคางอยูในวงจร ทัง้ วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ
3104-2010 วิเคราะหวงจรไฟฟา

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจพฤติกรรมของวงจรทรานเชียนต
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกต อนุกรมฟูรเิ ยรและลาปลาซ ในการแกปญ
 หาทางไฟฟา
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวงจรทรานเชียนต
2. วิเคราะหผลตอบสนองวงจรดวยสัญญาณอินพุตตาง ๆ
3. วิเคราะหวงจรไฟฟาดวยอนุกรมฟูรเิ ยรและลาปลาซ และจําลองระบบดวยคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะหวงจรอันดับหนึง่ และอันดับสอง ผลตอบสนองตอสัญญาณขัน้ บันได ผลตอบ
สัญญาณเขาศูนย ผลตอบชัว่ ครูแ ละผลตอบสถานะอยูต วั สัญญาณกระตุน แบบเอกซโพเนนเชียลทรานเฟอรฟงกชน่ั เบือ้ งตน คลื่นรายคาบ อนุกรมฟูเรียร ผลตอบสําหรับอินพุตใด ๆ ผลตอบอิมพัลส วิธคี อนโวลูชนั การ
แปลงแบบลาปลาซ และประยุกตใชแนวคิดเพิม่ เติมเกีย่ วกับกราฟ ขอบขายวงจร สมการวงจรในลักษณะ
เมตริกซ สมการโนด เมช สมการลูบ และคัตเซต สมการสถานะ ความถีธ่ รรมชาติ ฟงกชน่ั วงจรขยาย วงจร
สองคูข ว้ั และการใชคอมพิวเตอรสาํ หรับการจําลองระบบ
3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจโครงสราง ระบบ และการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร
2. ใหมคี วามสามารถใชเครือ่ งมือเขียนโปรแกรมควบคุมการติดตอระบบ และตรวจสอบความผิด
พลาดของโปรแกรม
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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3. เพือ่ ประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุมระบบไฟฟาไดอยางเหมาะสม
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต ปลอดภัยอยางมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสราง วงจรประกอบ และการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร
2. ใชเครื่องมือโปรแกรมประกอบในการเขียน และทดสอบโปรแกรม
3. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานสวนตางๆ ในระบบไมโครคอนโทรลเลอร
4. ประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุมระบบไฟฟาแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร วงจรประกอบการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร
รีจีสเตอร ระบบบัสและการทํางาน ชุดคําสั่ง ของไมโครคอนโทรลเลอร ใชเครือ่ งมือเขียนโปรแกรม และ
โปรแกรมชวยในการทดสอบ โดยใชชุดคําสั่งของไมโครคอนโทรลเลอรควบคุม การติดตอซีพยี กู บั หนวย
ความจํา เอาทพตุ อินพุต การอินเตอรรพั การติดตอไมโครคอนโทรลเลอรกบั อุปกรณภายนอกแบบเบือ้ งตน
และผานระบบสื่อสาร การประยุกตใชงานในระบบควบคุมทางไฟฟาแบบตาง ๆ
3104-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจพืน้ ฐานของแหลงจายไฟกระแสตรงและกระแสสลับ แบบแรงดันเอาตพตุ คงทีแ่ ละ
ปรับคาได
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชแหลงจายไฟชนิดตาง ๆ ใหถูกตองและเหมาะสมกับงานในอุตสาห
กรรม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชวงจรเรกติไฟเออรแบบไมถกู ควบคุมและถูกควบคุม ทัง้ เฟสเดียวและหลายเฟส
2. ประยุกตใชวงจรควบคุมกระแสสลับในงานดานกําลัง
3. ตรวจซอม, สรางแหลงจายไฟกระแสงตรงและสลับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ หลักการและการนําไปใชงานของไดโอดกําลังในวงจรเร็กติไฟเออรแบบ
ไมถกู ควบคุม หนึง่ เฟส และ หลายเฟส และการใชไทริสเตอร ขอจํากัดและการปองกันคอมมิวเตชัน่ แบบธรรม
ชาติและแบบถูกบังคับ เรกตไฟเออรแบบถูกควบคุม เครือ่ งควบคุมแรงดันไฟฟาสลับ ชอปเปอร อินเวอรเตอร
ไซโคลคอนเวอรเตอร และระบบจายกําลังไฟฟาไมขาดตอน (UPS)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3104-2102 การขับเคลือ่ นดวยไฟฟา

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการควบคุมเครือ่ งจักรกลไฟฟา
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถติดตัง้ ทดสอบ บํารุงรักษา ควบคุมเครือ่ งจักรกลไฟฟา
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการควบคุมเครือ่ งจักรกลไฟฟา
2. คํานวณพิกดั ของมอเตอรเครือ่ งจักรกล
3. ซอมแซม, บํารุงรักษา, สรางชุดควบคุม
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหจําลองระบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นดวยไฟฟา โมเมนตของการขับเคลือ่ นดวยไฟฟา ชนิดเบรกดวยไฟฟา
ความสัมพันธของพลังงานในระหวางการเริม่ เดินและการเบรก การคํานวณการเคลือ่ นทีข่ องเครือ่ งจักรกลไฟ
ฟา โดยใชวิธีการวิเคราะหและทางกราฟ การคํานวณพิกดั ของมอเตอรเครือ่ งจักรกลลากจูงทีส่ าํ คัญ วงจรไฟฟา
และการควบคุมเครือ่ งจักรกลลากจูง การคํานวณแบบงาย การประยุกตทางอุตสาหกรรมของมอเตอรไฟฟา
3104-2103 โรงตนกําลังไฟฟา

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจระบบสงจายไฟฟาโหลดโปรดักชัน่ การทํางานของโรงจักรไฟฟา และเศรษฐศาสตร
ในการผลิตพลังงานไฟฟา
2. เพือ่ ใหวเิ คราะหขอ ดี ขอเสีย ของโรงจักรไฟฟา
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบสงจายไฟฟาโหลดโปรดักชั่น
2. เปรียบเทียบสมรรถนะของการผลิตไฟฟาระบบตาง ๆ
3. วิเคราะหหลักเศรษฐศาสตร ในการผลิตพลังงานไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบสงและจายไฟฟา โหลดโปรดักชั่น (Load Production) การทํางานของโรงจักรไฟฟา
ขอดีขอ เสียของโรงจักรไฟฟา และเศรษฐศาสตรในการผลิตพลังงานไฟฟา

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3104-2104 เครื่องกลไฟฟา 3

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูและเขาใจลักษณะของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ
2. เพือ่ ใหสามารถขนานเครือ่ งกําเนิดไฟฟา ควบคุมความเร็วมอเตอรดว ยอุปกรณตา ง ๆ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปรายงานผลและนําเสนอ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหลกั ษณะสมบัตขิ องเครือ่ งกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. ขนานเครือ่ งกําเนิดไฟฟาแบบตาง ๆ
3. ควบคุมความเร็วมอเตอรดว ยอุปกรณตา ง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ลิ กั ษณะสมบัตขิ องเครือ่ งกลไฟฟากระแสตรง เครือ่ งกลไฟฟากระแสสลับ ระบบ
ควบคุมการขับเคลือ่ นมอเตอรไฟฟา เชน ระบบควบคุมแบบวารดเลียวนารด ระบบควบคุมแบบคาสเคด ระบบ
ควบคุมแบบเซลซิง และอืน่ ๆ การนําไปใชงาน การคํานวณหาขนาดกําลังเอาตพตุ ของเครือ่ งกลไฟฟาชนิด
ตาง ๆ
3104-2105 ซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟา

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูแ ละเขาใจวิธกี ารตรวจซอมบํารุงรักษา วิธกี ารพันขดลวดของเครือ่ งกลไฟฟา
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถทดสอบหาลักษณะสมบัตขิ องเครือ่ งกลไฟฟา วางแผนขัน้ ตอนในการบํารุง
รักษาเครือ่ งกลไฟฟา
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปรายงานผลและนําเสนอ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธกี ารตรวจซอมบํารุงรักษาและวิธกี ารพันขดลวดของเครือ่ งกลไฟฟา
2. ทดสอบหาลักษณะสมบัตขิ องเครือ่ งกลไฟฟา
3. บํารุงรักษาเครือ่ งกลไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั วิ ธิ กี ารตรวจซอมบํารุงรักษา วิธกี ารพันขดลวด ทดสอบหาลักษณะสมบัตขิ อง
เครือ่ งกลไฟฟาตลอดจนวิธกี ารจัดทําแผนและขัน้ ตอนการบํารุงรักษาเครือ่ งกลไฟฟา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3104-2106 สนามแมเหล็กไฟฟา

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจปริมาณเวคเตอรและปริมาณสเกลาร
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการคํานวณกฎของคูลอมบ เกาซ วิเคราะหคาของไฟฟาสถิต ไฟฟา
กระแส การนําสนามแมเหล็กสถิตของแม็กซเวลล และความสัมพันธระหวางทฤษฏีของวงจร
ไฟฟากับสมการของ แม็กซเวลล
3. มีกจิ นิสยั ในการคนควาความรูเ พิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหรปู แบบของสนามไฟฟาดวยกฎตาง ๆ
2. คํานวณปริมาณสนามไฟฟาในระบบจุดรวมรูปทรงตาง ๆ
3. เปรียบเทียบวงจรไฟฟากับวงจรแมเหล็กดวยสมการแมกซเวลล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะหเวกเตอรสนามไฟฟาสถิตย ตัวนําและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟา การหาคําตอบของ
ปญหาทางไฟฟาสถิต กระแส การพาและกระแสการนําสนามแมเหล็กสถิต ความเหนีย่ วนําสนามแมเหล็กไฟ
ฟาทีแ่ ปรคาตามเวลาแกปญ
 หาสมการของแมกซเวลล ความสัมพันธระหวางทฤษฏีวงจรไฟฟากับสมการของ
แมกซเวลล
3104-2107 ปญหาพิเศษเครื่องกลไฟฟา

3

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหวเิ คราะหคน ควาและวางโครงการดานเครือ่ งกลไฟฟา
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผนดัดแปลงแกปญ
 หาและนําเสนอผลงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาสรางสรรคผลงานดานเครือ่ งกลไฟฟา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคนควาเขียนโครงการและออกแบบงาน
2. วิเคราะหดดั แปลงและแกปญ
 หาดานเครือ่ งกลไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบตั แิ กปญ
 หาพิเศษดานเครือ่ งกลไฟฟา หรือหัวของานทีอ่ าจารยมอบให การเขียนและวาง
โครงการตามหัวขอ งานออกแบบการแกปญ
 หางานและการนําเสนอผลงาน

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3104-2108 วิทยาการกาวหนาเครือ่ งกลไฟฟา 1

3

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการเครือ่ งกลไฟฟาสมัยใหม
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการติดตัง้ ควบคุมเครือ่ งกลไฟฟาสมัยใหม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาและสรางสรรคงานเทคโนโลยีใหม
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ ควบคุม บํารุงรักษาเครือ่ งจักรกลไฟฟาสมัยใหม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับเนือ้ หาวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการในการประกอบอาชีพในทองถิน่
หรือวิทยาการสมัยใหมดา นเครือ่ งจักรกลไฟฟา
3104-2109 วิทยาการกาวหนาเครือ่ งกลไฟฟา 2

3

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการ วิชาการ สมัยใหมดา นเครือ่ งกลไฟฟา
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถประยุกต เครือ่ งกลไฟฟาสมัยใหมใชงาน
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ใี นการคิดคนควาดัดแปลงงานดานไฟฟา
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกต ดัดแปลง เครือ่ งกลไฟฟาสมัยใหมใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับเครือ่ งกลไฟฟาสมัยใหมทส่ี อดคลองกับความตองการของสถานประกอบ
การและทองถิน่
3104-4101 ปฏิบตั งิ านเครือ่ งกลไฟฟา 1

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญ
 หา รวมทัง้ ควบคุมคุณภาพงานเครือ่ งกลไฟฟา
กระแสตรง
2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานรวมกับผูอ น่ื ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ ควบคุมเครื่องกลไฟฟากระแสตรง
2. ซอมบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟากระแสตรง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หาควบคุมคุณภาพงาน และซอมบํารุง
รักษาเครื่องกลไฟฟากระแสตรง
3104-4102 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 2

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญ
 หา รวมทัง้ ควบคุมคุณภาพงานเครือ่ งกลไฟ
ฟากระแสสลับ
2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานรวมกับผูอ น่ื ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ ทดสอบควบคุมเครือ่ งกลไฟฟากระแสสลับ
2. วิเคราะหขอ บกพรองและซอมบํารุงรักษาเครือ่ งกลไฟฟากระแสสลับ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หาควบคุมคุณภาพงาน และซอมบํารุง
รักษาเครือ่ งกลไฟฟากระแสสลับ
3104-4103 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 3

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญ
 หา รวมทั้งควบคุมคุณภาพงานควบคุมเครื่อง
กลไฟฟา กระแสสลับ
2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานรวมกับผูอ น่ื ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ ควบคุมเครือ่ งกลไฟฟากระแสสลับดวยอุปกรณควบคุมและอุปกรณปอ งกันชนิดตางๆ
2. วิเคราะหขอ บกพรองและซอมบํารุงรักษาเครือ่ งกลไฟฟากระแสสลับ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หาควบคุมคุณภาพงานควบคุมเครือ่ งกล
ไฟฟากระแสสลับ ดวยอุปกรณควบคุมและอุปกรณปอ งกันชนิดตางๆ
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3104-4104 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 4

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญ
 หา รวมทัง้ ควบคุมคุณภาพงานควบคุมเครือ่ ง
กลไฟฟา ชนิดตาง ๆ มอเตอรชนิดพิเศษใชเฉพาะงาน
2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานรวมกับผูอ น่ื ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ ควบคุมเครือ่ งกลไฟฟาชนิดตางๆ รวมทัง้ มอเตอรชนิดพิเศษใชเฉพาะงาน
2. วิเคราะหขอ บกพรองและซอมบํารุงรักษาเครือ่ งกลไฟฟาและมอเตอรชนิดพิเศษ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หาควบคุมคุณภาพงานควบคุมเครือ่ ง
กลไฟฟาและมอเตอรชนิดพิเศษ
3104-2201 การติดตัง้ ไฟฟา 2

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจระบบสงจายไฟฟา ระบบปองกันไฟฟาในอาคารและโรงงาน
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถคํานวณติดตัง้ ระบบจําหนายไฟฟากําลัง อุปกรณปอ งกันในอาคารและใน
โรงงานอุตสาหกรรม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการปฏิบตั งิ านดวยความประณีต รอบคอบปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานมีจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบตั งิ านรวมกับผูอ น่ื
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบคํานวณระบบจําหนายไฟฟาแรงต่าํ และอุปกรณปอ งกันในอาคาร
2. ติดตัง้ ระบบจําหนายไฟฟาแรงต่าํ
3. ติดตัง้ ระบบไฟฟาแสงสวางและระบบสือ่ สารและเตือนภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ริ ะบบการสงจายกําลังไฟฟา แผงควบคุมการสงจาย ระบบไฟฟาสํารอง ระบบไฟฟา
ฉุกเฉิน และเตือนภัย การปองกันระบบไฟฟาในอาคารและในโรงงาน เทคนิคการประหยัดและอนุรกั ษพลัง
งาน ติดตั้งระบบจําหนายไฟฟาแผงจายไฟ ตูค วบคุมไฟฟา เครือ่ งจายไฟฉุกเฉิน ระบบการปองกันฟาผาของ
อาคาร การตอลงดิน การซอมบํารุงระบบไฟฟา
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3104-2202 การสองสวาง

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจธรรมชาติของแสง การมองเห็น การกําเนิดแสงและการบังคับแสง
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตการใหแสงสวางในสถานทีต่ า ง ๆ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสองสวางและการควบคุมแสงสวาง
2. ออกแบบแสงสวางในสถานทีต่ า ง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการแสงสวางและการมองเห็น ความสัมพันธระหวางแสงสวางและการมองเห็น ปริมาณ
และคุณภาพของการสองสวางลักษณะเฉพาะของแหลงกําเนิดแสง การควบคุมแสงสวางและโคมไฟ การออก
แบบแสงสวางในอาคาร แสงสวางสําหรับโรงแรมและสถานที่ทํางาน แสงสวางภายในโรงงาน แสงสวางนอก
อาคาร และแนวทางการประหยัดพลังงาน
3104-2203 การประมาณการระบบไฟฟา

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการและขัน้ ตอนการทํา shop drawing และประมาณการติดตั้งระบบไฟ
ฟา
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถรายการวัสดุจากแบบ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาความรูเ พิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน ทํา shop drawing
2. แยกรายการวัสดุจากแบบ
3. คํานวณ ประมาณการ ระบบไฟฟา
4. ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ จัดทําใบเสนอราคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั วิ ธิ กี ารดําเนินการ การวางแผนระบบงานระบบไฟฟา จากแบบไฟฟาทัว่ ไป สวน
สําคัญของวิธเี ดินสาย การถอดแบบ การทํา shop drawing การประเมิน ประมาณ การไฟฟาความตองการ การ
จัดเตรียม คาใชจาย ในการดําเนินงานประมาณการไฟฟาเบือ้ งตน และคาแรงงาน การใชโปรแกรมคํานวณชวย
ในการทําใบเสนอราคา
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3104-2204 เทคโนโลยีการขนถาย

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางหลักการทํางานของระบบการขนถายในอาคาร การใชงาน การ
บํารุงรักษาอุปกรณของระบบการขนถายในอาคารได
2. ปฏิบตั ติ รวจซอมติดตัง้ บํารุงรักษาระบบการขนถายในอาคารได
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณภาพ
ของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง สวนประกอบของลิฟท บันไดเลือ่ นและสายพานลําเลียง
2. ทดสอบและควบคุมการขับเคลือ่ น, ระบบเบรค, ระบบควบคุมการทํางานขอบลิฟท บันไดเลือ่ น
และสายพานลําเลียงได
3. ทดสอบอุปกรณปอ งกันระบบทางไฟฟาและระทางกลในระบบลิฟท บันไดเลือ่ น และ สายพาน
ลําเลียงแบบตาง ๆ ได
4. ติดตัง้ บํารุงรักษาอุปกรณของระบบลิฟท บันไดเลือ่ นและสายพานลําเลียงแบบตาง ๆ ได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับระบบการขนถาย ไดแก ลิฟท บันไดเลือ่ น และสายพานลําเลียงชนิดของ
ลิฟทประเภทตาง ๆ ระบบการขับเคลือ่ น ระบบเบรค ระบบปองกันทัง้ ทางกลและทางไฟฟา ระบบอุปกรณฉกุ
เฉิน การแบงกลุม ของลิฟทเพือ่ การใชงานทีเ่ หมาะสม การติดตัง้ บํารุงรักษาลิฟท บันไดเลือ่ น และสายพาน
ลําเลียง
3104-2205 การปองกันระบบไฟฟากําลัง

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจชนิดขนาดและหลักการทํางานอุปกรณปอ งกันไฟฟาชนิดตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของรีเลย ลักษณะและคุณสมบัติของรีเลย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาเพิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและคุณลักษณะสมบัตขิ องอุปกรณปอ งกันไฟฟา
2. วิเคราะหคณ
ุ ลักษณะสมบัตขิ องอุปกรณปอ งกันไฟฟา
3. คํานวณและเลือกใชอปุ กรณปอ งกันไฟฟาแรงต่าํ ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
4. ออกแบบและเลือกระบบปองกันฟาผาและระบบการตอลงดิน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการปองกันระบบไฟฟากําลัง คุณลักษณะ คุณสมบัตขิ องอุปกรณปอ งกันของไฟฟา การ
ทํางานรวมกันของอุปกรณปอ งกัน เชน ฟวสแบบตาง ๆ เซอรกติ เบรกเกอร โอเวอรโหลดรีเลย ตัวปองกัน
กระแสไฟฟารัว่ ลงดิน ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของรีเลยปองกันแบบตาง ๆ การนํารีเลยปองกันไปใชกบั
เครือ่ งกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา หมอแปลงไฟฟา บัสบาร สายสงระบบการตอลงดิน การปองกันฟาผา
3104-2206 ระบบสือ่ สารเตือนภัย

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณและระบบสือ่ สารเตือนภัย
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถติดตัง้ ระบบสือ่ สารเตือนภัย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธกี ารติดตัง้ อุปกรณของระบบสือ่ สารเตือนภัย
2. ทดสอบระบบสือ่ สารเตือนภัย
3. แกปญ
 หาขอบกพรองของระบบสือ่ สารเตือนภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการทํางานของระบบสื่อสารเตือนภัย ชุดจายไฟและจายไฟสํารอง แผงควบคุมอุปกรณเริม่
สัญญาณจากบุคคล อุปกรณตรวจจับควัน เปลวไฟ ความรอน อุปกรณแจงสัญญาณจากแสง หรือเสียง หลัก
การและวิธกี ารติดตัง้ อุปกรณชนิดตาง ๆ อุปกรณประกอบไดแกระบบบังคับลิฟท ระบบแจงขาว ระบบดับ
เพลิง
3104-2207 ซอมบํารุงระบบไฟฟา

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการตรวจสอบการซอมบํารุงไฟฟา กระจัดระบบขัน้ ตอนการซอมบํารุง
รักษาและรายงานผล
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถซอมบํารุงระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและรายงานผล
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีตปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของานมี
คุณธรรม จริยธรรมและเจตนคติทด่ี ตี อ วิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธปี ฏิบตั กิ ารซอมบํารุงระบบไฟฟา
2. วางแผนงานการซอมบํารุงระบบไฟฟาเครือ่ งใชไฟฟา อยางเปนระบบ
3. วิเคราะหปญ
 หา วางแผน และแกปญ
 หา ตรวจซอมบํารุงรักษาตามแผนงานกําหนด
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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4. สรุปรายงานผลตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารซอมบํารุงระบบไฟฟาเครือ่ งใชไฟฟา วิเคราะหปญ
 หาตามตารางเวลาทีก่ าํ หนด
จากคูมืออุปกรณหรือระยะเวลาการใชงาน กําหนดแผนงาน งบประมาณดําเนินการ สรุปรายงานผลบันทึกขอ
มูลจัดเก็บอยางเปนระบบ
3104-2208 เทคโนโลยีระบบอาคาร

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ เขาใจแบบและการทํางานของอุปกรณทใ่ี ชในงานระบบของอาคาร
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถติดตัง้ และถอดประกอบอุปกรณเพือ่ ตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณทใ่ี ช
ในงานระบบของอาคาร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. อานแบบในการติดตัง้ และเดินสายของอุปกรณตา ง ๆ
2. ติดตัง้ และถอดประกอบอุปกรณทใ่ี ชในงานระบบ
3. วัด ตรวจสอบ และซอมบํารุงอุปกรณทใ่ี ชในระบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ แบบ รูปแบบ การทํางานของอุปกรณทต่ี ดิ ตัง้ ในงานระบบ ติดตัง้ ถอด ประกอบและ
ตรวจสอบเพื่อบํารุงรักษาในงานระบบของอาคาร อันไดแก ระบบ Nurse call system สายดินแบบพิเศษระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบจายน้าํ รอน Sound & presentation, Key Card & Delay เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
Pump & Fire pump ระบบหมุนเวียนถายเทอากาศ (Ventilation System) การอนุรักษพลังงาน
3104-2209 ปญหาพิเศษการติดตั้งไฟฟา
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการและขัน้ ตอนการแกปญ
 หา
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูพัฒนาสิ่งตาง ๆ
3. เพือ่ ใหกจิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญ
 หาทางไฟฟาและแกไขปญหาตาง ๆ ได
2. ประยุกตนาํ เทคโนโลยีมาสรางเปนนวัตกรรมใหม ๆ
3. ทดสอบ เก็บขอมูล บันทึก ทํารายงานผล เพื่อการวิเคราะห วิจยั
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(*)
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหรือวิเคราะหเรือ่ งเฉพาะทีน่ า สนใจโดยผูส อนเปนผูก าํ หนดหัวขอให ศึกษาหรือวิเคราะห ทัง้ นี้
หัวขอทีจ่ ะศึกษาควรเปนงานซึง่ กําลังเปนทีส่ นใจและเปนเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม ๆ ทีน่ กั ศึกษาไฟฟา
ควรศึกษาทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
3104-2210 วิทยาการกาวหนาการติดตัง้ ไฟฟา

3

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจวิธกี ารการติดตัง้ ควบคุมอุปกรณตดิ ตัง้ สมัยใหม
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถออกแบบติดตัง้ อุปกรณไฟฟารุน ใหม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาสรางสรรคผลงานดานติดตัง้ ไฟฟา
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบติดตัง้ ระบบไฟฟาดวยอุปกรณไฟฟาสมัยใหม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับอุปกรณตดิ ตัง้ อุปกรณควบคุมและปองกันใบงานติดตัง้ ไฟฟาสมัยใหม ที่
สอดคลองกับความตองการของทองถิน่ และสถานประกอบการ
3104-4201 ปฏิบตั งิ านติดตัง้ ไฟฟา 1

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในอานแบบวิเคราะหแกปญ
 หา ติดตัง้ อุปกรณตสู วิตชบอรดและอุปกรณควบคุม
2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานรวมกับผูอ น่ื ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึงคุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ ติดตัง้ ตรวจสอบอุปกรณควบคุมตูส วิตชบอรด
2. วิเคราะหขอ บกพรองและซอมบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมตูส วิตชบอรด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห ออกแบบ แกปญ
 หา ควบคุมคุณภาพ ในงานติด
ตัง้ อุปกรณตสู วิตชบอรดและอุปกรณควบคุม
3104-4202 ปฏิบตั งิ านติดตัง้ ไฟฟา 2

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในออกแบบและประมาณการไฟฟา
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานรวมกับผูอ น่ื ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ ระบบไฟฟาและประมาณการงานติดตั้งไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการใน ออกแบบ เขียนแบบ วางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา ควบคุมคุณ
ภาพ ในงานออกแบบและประมาณการระบบไฟฟา
3104-4203 ปฏิบตั งิ านติดตัง้ ไฟฟา 3

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในออกแบบ เขียนแบบและประมาณการไฟฟาแสงสวาง
2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานรวมกับผูอ น่ื ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ เขียนแบบ ระบบไฟฟาแสงสวางและประมาณการงานติดตัง้ ไฟฟาแสงสวาง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการใน ออกแบบ เขียนแบบ วางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา ควบคุมคุณ
ภาพ ในงานออกแบบและประมาณการระบบไฟฟาแสงสวาง
3104-4204 ปฏิบตั งิ านติดตัง้ ไฟฟา 4

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะใน วิเคราะห แกปญ
 หา ควบคุมคุณภาพงานระบบสงจายไฟฟาและอุปกรณปอ ง
กันไฟฟา
2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานรวมกับผูอ น่ื ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ ทดสอบ ควบคุมงานสงจายไฟฟาและอุปกรณปอ งกันไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการใน วางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา ควบคุมคุณภาพ ในงานสงจายไฟ
ฟาและอุปกรณปอ งกันไฟฟา
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3104-2301 เครือ่ งปรับอากาศอุตสาหกรรม

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการปรับสภาวะอากาศ การคํานวณโหลด ความรอนและการใชแผนภูมิ
ไซโครเมติค
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการคํานวณหาขนาดเครือ่ งปรับอากาศ, ติดตัง้ และบํารุงรักษาเครือ่ งปรับ
อากาศขนาดใหญ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปรับสภาวะอากาศและการปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม
2. วิเคราะหคณ
ุ สมบัตขิ องสภาวะอากาศจากแผนภูมไิ ซโคเมติคและแผนภูมิ
3. คํานวณขนาดเครื่องปรับอากาศและ ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารหาสภาวะอากาศจากแผนภูมไิ ซโครเมติค การหาความสัมพันธเรือ่ งความรอน
ความดันและอุณหภูมขิ องระบบเครือ่ งทําความเย็นจาก PH CHART ของระบบทําความเย็นจากสาร R-12
R-22 R-134a และอืน่ ๆ คํานวณหาขนาดเครือ่ งปรับอากาศและเลือกขนาดเครือ่ งปรับอากาศทีเ่ หมาะสม
บํารุงรักษาระบบเครือ่ งปรับอากาศอุตสาหกรรม
3104-2302 เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นอุตสากรรม
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถออกแบบ คํานวณและติดตัง้ และบํารุงรักษาเครือ่ งทําความเย็นอุตสาหกรรม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและจริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบเครือ่ งทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. คํานวณออกแบบระบบเครือ่ งทําความเย็นและเลือกขนาดเครือ่ งทําความเย็น
3. ติดตัง้ ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบเครือ่ งทําความเย็นอุตสาหกรรม

สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารทํางานและวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ โครงสรางสวนประกอบของระบบ
เครือ่ งทําความเย็นอุตสาหกรรมแบบตาง ๆ ทัง้ ระบบทางกลและทางไฟฟา เชน ตูแช หองเย็น เครื่องทําน้ําแข็ง
ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครือ่ งทําความเย็นแบบตาง ๆ
3104-2303 อุปกรณควบคุมเครือ่ งทําความเย็น

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน โครงสรางและสวนประกอบของอุปกรณควบคุมเครือ่ งทําความเย็น
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการเขียนวงจรทางกลทางไฟฟา วิเคราะหขอ บกพรองและแกไขปญหา
อุปกรณทางกลทางไฟฟาและเลือกใชอปุ กรณควบคุมเครือ่ งทําความเย็น
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณธรรมของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปผลและรายการผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของอุปกรณควบคุมเครือ่ งทําความเย็น
2. เขียนวงจรทางกลทางไฟฟาและวิเคราะหขอ บกพรองเขาในอุปกรณทางกลไฟฟา
3. ประยุกตใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกสควบคุมเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ โครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณควบคุมเครือ่ งทําความเย็นระบบ
ทางกลและทางไฟฟา การทํางานของระบบควบคุมความเย็นโดยไมโครโปรเซสเซอร ควบคุมเครื่องทําความ
เย็นและปรับอากาศแบบอัตโนมัตทิ ง้ั แบบมีสายและแบบไรสาย การควบคุมมอเตอรดว ยอินเวอรตเตอร
3104-2304 ระบบสงจายลมและน้าํ

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ โครงสราง สวนประกอบของอุปกรณในระบบสงลมและน้าํ
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถออกแบบและคํานวณระบบทอสงลมเย็นและน้าํ ตรวจสอบบํารุงรักษา
ระบบจายลมและน้าํ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ธรรมของงานและจริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง และสวนประกอบของระบบสงจายลมและน้าํ
2. อานแบบและจัดทํารายการวัสดุอปุ กรณ
3. คํานวณปริมาณลม วิธีการปรับลม ระบบการกรองอากาศและการออกแบบระบบทอลมเบือ้ งตน
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4. ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบทอลม ปมน้ําแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางและสวนประกอบของระบบทอสงลม ทออากาศบริสทุ ธิ์ ทอจายลมแบบตาง ๆ
ทอออน การคํานวณปริมาณลม วิธีการปรับลม ชนิดและระบบของการกรองอากาศแบบตาง ๆ ชนิดและ
ลักษณะของพัดลมแบบตาง ๆ ทีใ่ ชกบั ทอสงลม ปม น้าํ และลักษณะสมบัตกิ ารออกแบบและบํารุงรักษาระบบ
จายลมและน้าํ การเลือกใชวาลว การหุม ฉนวนกันความรอนทอสงลมและน้าํ
3104-2305 เครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถคํานวณหาขนาดเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง ตรวจ
สอบบํารุงรักษาเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณธรรมของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสรางและสวนประกอบเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศในงานขน
สง
2. ทดสอบการทํางานของเครือ่ งปรับอากาศในรถยนต รถปรับอากาศแบบตาง ๆ ระบบทําความ
เย็นหองเย็น
3. ตรวจสอบบํารุงรักษาเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารติดตัง้ ตรวจสอบระบบ เครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง เชน
ระบบปรับอากาศในรถยนต รถตู รถโดยสารปรับอากาศ รถหองเย็น ทัง้ ระบบสารความเย็นแบบตาง ๆ บํารุง
รักษาระบบทางกลและทางไฟฟา
3104-2306 ซอมบํารุงเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน ซอมบํารุง เครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหปญ
 หา แกปญ
 หาตรวจซอมเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

44
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหวางแผน แกปญ
 หา ตรวจซอมเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
3. ติดตัง้ บํารุงรักษาเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ วางแผน วิเคราะหตรวจสอบ ซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3104-2307 ปญหาพิเศษเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ

3

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษของเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน กําหนดวิธกี ารแกปญ
 หาได
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยอยางมีคุณภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานแผนปญหาพิเศษทางเครือ่ งทําความเย็น
2. วิเคราะหปญ
 หาและแกปญ
 หาพิเศษไดอยางเปนระบบ สรุปรายงานผลและนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบตั กิ ารแกปญ
 หาพิเศษทางเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศในสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการ
3104-2308 วิทยาการกาวหนาเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ

3

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธกี ารทําความเย็นโดยใชความกาวหนาทางเทคโนโลยี
2. เพื่อใหสามารถแยกแยะระบบการทํางาน ขอดี ขอเสียของแตละระบบเพือ่ เลือกตามความเหมาะ
สม
3. มีกจิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและเจตนคติทด่ี ี มีจริยธรรมคุณธรรมในการสรุปผลและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธกี ารทําความเย็นโดยใชเทคโนโลยีใหม
2. เปรียบเทียบระบบการปรับอากาศแบบดูดซับ
3. ควบคุมการเลือกเดินเครือ่ งทําความเย็นตามสภาวะโหลดเพือ่ ประหยัดพลังงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคนควาหลักการทําความเย็นโดยใชเทคโนโลยีกา วหนาใหม ทีใ่ ชระบบปรับอากาศขนาดใหญ
ระบบดูดซับ (Absorption) ประเภทของชนิดการเก็บน้าํ แข็ง ( Storage Tank) และการนําน้ําแข็งมาใชงานการ
เลือกวิธกี ารเดินเครือ่ งทําความเย็นเพือ่ ประหยัดพลังงาน ฯลฯ
3104-4301 ปฏิบตั งิ านเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ 1

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน งานการแกปญ
 หางานเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหปญ
 หาและแกปญ
 หา ควบคุมคุณภาพเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง ของเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหวางแผน แกปญ
 หาเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
3. ติดตัง้ บํารุงรักษาเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ าน, ฝกงานในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะหตรวจซอมและ
บํารุงรักษาเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
3104-4302 ปฏิบตั งิ านเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ 2

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน งานการแกปญ
 หางานเครือ่ งทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. วิเคราะหปญ
 หา แกปญ
 หา ตรวจซอม ควบคุมคุณภาพเครื่องทําความเย็นในอุตสาหกรรม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง ของเครือ่ งทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. วิเคราะหวางแผน แกปญ
 หา เครือ่ งทําความเย็นอุตสาหกรรม
3. ติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ าน, ฝกงานในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะหตรวจซอมและ
บํารุงรักษาเครือ่ งทําความเย็นอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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3104-4303 ปฏิบตั งิ านเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ 3

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผนงานการแกปญ
 หางานระบบสงจายลมและน้าํ
2. วิเคราะหปญ
 หาและแกปญ
 หาควบคุมคุณภาพของระบบสงจายลมและน้าํ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางของระบบสงจายลมและน้าํ
2. วิเคราะหปญ
 หาและแกปญ
 หาควบคุมคุณภาพระบบสงจายลมและน้าํ
3. ติดตัง้ บํารุงรักษาระบบสงจายลมและน้าํ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ าน, ฝกงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะหตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบสงจายลมและน้าํ
3104-4304 ปฏิบตั งิ านเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ 4

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผนงานการแกปญ
 หางานเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหปญ
 หาและแกปญ
 หาควบคุมคุณภาพงานเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางของเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศเฉพาะงาน
2. วิเคราะหปญ
 หาและแกปญ
 หาควบคุมคุณภาพเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศเฉพาะงาน
3. ติดตัง้ บํารุงรักษาเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศเฉพาะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ าน, ฝกงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะหตรวจสอบและ
บํารุงรักษาเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศเฉพาะงาน
3104-2401 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจในหลักการทํางานของเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม
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2. ปฏิบตั กิ ารวัดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม วิเคราะหปรับเทียบ บํารุงรักษา
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย เปนขัน้ ตอนมีขบวนการคิดทีเ่ ปนไป
ดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวัดในงานอุตสาหกรรมดวยเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม
2. ติดตัง้ ปรับแตงบํารุงรักษาอุปกรณเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม
3. ติดตัง้ ปรับแตงระบบเครือ่ งมือและอุปกรณในการวัดและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการทํางานและการวัดของเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม ในการวัดความดัน
การไหล อุณหภูมิ ระดับความชื้น ความถวงจําเพาะ ความเปนกรดเปนดาง ความนําไฟฟาของแข็งของเหลว
และกาซ การวัดเชิงวิเคราะห เครือ่ งบันทึกคา อุปกรณเชือ่ มโยงเครือ่ งมือวัดกับเครือ่ งควบคุมกระบวนการ
ตลอดจนการใชการปรับเทียบตรวจซอมและบํารุงรักษาอุปกรณประกอบ
3104-2402 เครือ่ งควบคุมกระบวนการ
3 (4)
* ตองเรียนรายวิชาเครือ่ งวัดอุตสาหกรรมมาแลวหรือเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจในหลักการทํางานของเครือ่ งควบคุมกระบวนการทีใ่ ชในการควบคุม
กระบวนการ
2. ปฏิบตั กิ ารปรับตัง้ พารามิเตอรตา ง ๆ ในเครือ่ งควบคุมกระบวนการ ในงานอุตสาหกรรม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย มีขน้ั ตอน มีขบวนการคิดทีเ่ ปนไป
ดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ ปรับแตง บํารุงรักษาเครือ่ งควบคุมกระบวนการ
2. ตอเชือ่ มอุปกรณรว มกับเครือ่ งควบคุมกระบวนการ
3. ปรับตัง้ พารามิเตอรของเครือ่ งควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครือ่ งมือ
อุปกรณควบคุมแบบ
อิเล็กทรอนิกสและแบบนิวเมติกสทม่ี ฟี ง กชน่ั การควบคุม เชน ON-OFF Proportional, Proportional + Integral,
Proportional + Integral + Derivative, Programmable Controller อุปกรณรบั สัญญาณจากเครือ่ งควบคุมแบบ
อิเล็กทรอนิกสและนิวเมติกส การเลือกใชเครือ่ งควบคุม การปรับคาพารามิเตอร การประยุกตใชเครื่องควบคุม
กระบวนการ การบํารุงรักษา การตรวจสอบและแกไขขอขัดของของวงจร การเชือ่ มโยงเครือ่ งควบคุม
กระบวนการกับคอมพิวเตอร
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3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอรและการใชงาน

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูเ กีย่ วกับไมโครโปรเซสเซอร หนวยความจํา ระบบควบคุม การรับสงขอมูล
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครโปรเซสเซอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ทีม่ คี วามรอบคอบ มีเหตุผลในขบวนการคิดวิเคราะหสรางสรรคในงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร
2. ใชไมโครโปรเซสเซอรควบคุมอุปกรณทางไฟฟา
3. ประกอบวงจรไมโครโปรเซสเซอรและอุปกรณ
4. เขียนโปรแกรมภาษาประยุกตในงานไมโครโปรเซสเซอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับไมโครโปรเซสเซอร โครงสรางสถาปตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณ
และขบวนการทํางานตาง ๆ ของไมโครโปรเซสเซอร การติดตอไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา ขบวน
การดีเอ็มเอ และการอินเตอรรัพต หลักการรับและการสงขอมูลกับอุปกรณภายนอก การติดตอไมโครโปร
เซสเซอรกบั อุปกรณภายนอก การเขียนโปรแกรมภาษาและการประยุกตใชงานอื่น ๆ
3104-2404 เทคโนโลยีการวัดและควบคุม

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจการพัฒนาการเครือ่ งมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชเครือ่ งมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาดัดแปลงดานเทคโนโลยีใหม
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ และปรับแตงพารามิเตอรเครือ่ งมือวัดและเครือ่ งควบคุมกระบวนการทีใ่ ชเทคโนโลยีใ่ หม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบตั เิ กีย่ วกับเทคโนโลยีการวัดและควบคุม ของเครือ่ งมือวัดและควบคุมแบบใหม การปรับตัง้
พารามิเตอร การตอเชือ่ มระบบคอมพิวเตอร
2104-2405 วิทยาการกาวหนางานการวัดและการควบคุม

3

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิทยาการกาวการวัดและควบคุม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารคนควาและหาความรูท างดานการวัดและควบคุม
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูท างดานการวัดและควบคุมเพิม่ เติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานีเ้ ปนรายวิชาทีจ่ ดั ไวสาํ หรับรองรับความกาวหนาทางการวัดและควบคุมทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต
ซึง่ มีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีการวัดและควบคุมและมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียด
ของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสมและไมซาํ้ ซอนกับรายวิชาอืน่
3104-2406 เครื่องมือและอุปกรณอุตสาหกรรม

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจระบบสัญลักษณ ลักษณะสมบัตขิ องอุปกรณชนิดตาง ๆ ในงานวัดและควบ
คุม
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการปฏิบตั งิ านอานแบบ ติดตัง้ ตรวจสอบและบํารุงรักษา
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางาน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเกีย่ วกับรูปแบบของสัญลักษณตา ง ๆ ของอุปกรณอุตสาหกรรม
2. เลือกใชอปุ กรณควบคุมตัวสุดทายวัสดุอปุ กรณ งานทอในดานชนิด ประเภท มาตรฐาน
3. ติดตัง้ และบํารุงรักษาเครือ่ งมือ และอุปกรณในงาน อุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบสัญลักษณ และการอานแบบอุปกรณในงานอุตสาหกรรม ลักษณะสมบัตขิ องอุปกรณแต
ละชนิดทีใ่ ชในงานวัดและควบคุม เชน อุปกรณควบคุมตัวสุดทาย ปม พัดลม คอนเวเยอร เครือ่ งยอย เครือ่ งบด
เครือ่ งอบแหง หมอน้าํ หมอไอน้าํ เครือ่ งกรอง คูลลิง่ ทาวเวอร เครื่องผสม อุปกรณแลกเปลีย่ นความรอน และ
อืน่ ๆ วิธกี ารติดตัง้ และบํารุงรักษาอุปกรณตา ง ๆ ในงานอุตสาหกรรมการวัดและควบคุม
3104-4401 ปฏิบตั งิ านการวัดและควบคุม 1

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญ
 หา รวมทัง้ ควบคุมคุณภาพงาน เครือ่ งมือวัด
อุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานรวมกับผูอ น่ื ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
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มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการและพัฒนาระบบงาน
2. ใชเครือ่ งมือพืน้ ฐานชางเครือ่ งมือวัดถูกตองเหมาะสม
3. ติดตัง้ ปรับตัง้ คาผานการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการในการวางแผน ตรวจสอบปรับเทียบ และบํารุงรักษาเครือ่ งมือวัด
อุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
3104-4402 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 2

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ ควบคุมคุณภาพงานเครือ่ งควบคุม
กระบวนการชนิดตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานรวมกับผูอ น่ื ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการและพัฒนาระบบงานควบคุมแบบตาง ๆ
2. ปรับตัง้ คาผานการใชงานอุปกรณการวัดและควบคุมแบบตาง ๆ
3. ติดตัง้ และบํารุงรักษาอุปกรณ และระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ ในการวางแผน ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ แกไข ปรับแตงและ
บํารุงรักษาเครือ่ งควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ
3104-4403 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 3

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งควบคุมคุณภาพ
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถและทักษะในการอานแบบ ติดตัง้ ตรวจซอม ปรับแตง อุปกรณควบคุม
ในงานอุตสาหกรรมการวัดและควบคุม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการและพัฒนาระบบงานดานอุปกรณ ในงานอุตสาหกรรม
2. อานแบบในงานอุตสาหกรรมการวัดและควบคุม
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3. ติดตัง้ ปรับแตง และบํารุงรักษาอุปกรณเครือ่ งมือวัดและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ ในการออกแบบ วางแผน ติดตัง้ ปรับเทียบ อุปกรณควบคุม
ในงานอุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพ
3104-4404 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 4

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งควบคุมคุณภาพ
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการจัดการ ควบคุมการผลิต
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางาน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการ ควบคุม และพัฒนาระบบงาน
2. ดําเนินกระบวนการในระบบงานการวัดและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ ในการจัดการ ควบคุมการผลิต และควบคุมคุณภาพ ในกระบวน
การและขัน้ ตอนตาง ๆ ในการผลิต
3104-6001 โครงการ

4

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวางแผน วิเคราะห ดําเนินงาน และแกไขปญหา
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถสรุปประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ี มีความรับผิดชอบ และจรรยาในงานอาชีพ มีความคิดริเริม่ ในการ
สรางและพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการในการจัดทําโครงการและการประยุกตความรูม าใชในการสรางผลงานในวิชาชีพ
2. วางแผน วิเคราะห ดําเนินงานสรางผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง
งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเครือ่ งมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วของ ใหเสร็จในเวลา
ทีก่ าํ หนด โดยรายงานผลการปฏิบตั งิ านเปนระยะ ๆ ตลอดการทําโครงงาน และนําเสนอผลงานใหคณะ
กรรมการประเมินผล
สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
จุดประสงค
ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวย
วิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ เจตคติและประสบการณดา นตาง ๆ ดังตอ
ไปนี้
1. เพือ่ ใหมคี วามรู และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส ใหเกิดความ
เจริญกาวหนา
2. เพือ่ ใหมคี วามรู และทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพ อิเล็กทรอนิกส ใหมีประสิทธิ-ภาพ
และประสิทธิผล
3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะห แกปญ
 หา สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
งานอิเล็กทรอนิกส
4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ
5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
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มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญ
 หาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. ติดตัง้ ทดสอบ วิเคราะห อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส และเครือ่ งมือวัด
7. ประกอบ ติดตัง้ ทดสอบ และบํารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
สาขางานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
8. ติดตัง้ ควบคุม ระบบอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
9. บํารุงรักษา ระบบอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
8. ติดตัง้ ควบคุม ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
9. บํารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
สาขางานระบบโทรคมนาคม
8. ติดตัง้ ควบคุม และบํารุงรักษา ระบบสื่อสารวิทยุและโทรศัพท
9. ติดตัง้ ควบคุม และบํารุงรักษา ระบบโทรคมนาคม
สาขางานระบบเสียงและภาพ
8. ติดตัง้ ควบคุม ระบบเสียงและระบบภาพ
9. บํารุงรักษา ระบบเสียงและระบบภาพ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 92 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
( 15 หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
( 28 หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 15หนวยกิต )
2.4 โครงการ
( 4 หนวยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชัว่ โมง
รวม ไมนอยกวา

24

หนวยกิต

62

หนวยกิต

6

หนวยกิต

92

หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขางานอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชา
ชางอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัส
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3105-0001
3105-0002
3105-0003
3105-0004
3105-0005

ชือ่ วิชา
งานเทคนิคพืน้ ฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส
งานพืน้ ฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
งานพืน้ ฐานวงจรพัลสและดิจติ อล
งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
รวม
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หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(5)
2
(4)
2
(4)
3
(4)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
3
(4)
19
(30)
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1. หมวดวิชาสามัญ
24
หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย
3
(3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
2
(3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
2
(3)
3000-1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
1
(1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา
2
(2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
1
(1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร
2
(2)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร
3
(4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2
3
(3)
3000-1526 แคลคูลัส 1
3
(3)
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
62 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 4 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ
กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3105-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3
(4)
3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2
(3)
3105-1003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
2
(3)
3105-1004 ดิจติ อลเทคนิค
2
(3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ
3
(3)
3000-020X กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3
(4)
หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
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2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
28 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-10 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3105-2001 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถีส่ งู
2
(3)
3105-2002 พัลสเทคนิค
2
(3)
3105-2003 ออปแอมปและลิเนียรไอซี
2
(3)
3105-2004 อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
2
(3)
3105-2005 ระบบเสียง
2
(3)
3105-2006 ระบบภาพ
2
(3)
3105-2007 เทคนิคเครือ่ งรับสงวิทยุ
2
(3)
3105-2008 ระบบโทรคมนาคม
2
(3)
3105-2009 ระบบโทรศัพท
2
(3)
3105-2010 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2
(3)
3105-2011 การออกแบบวงจรดิจติ อล
2
(3)
3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร
2
(3)
3105-2013 เทคนิคการอินเทอรเฟส
2
(3)
3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร
2
(3)
3105-2015 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
2
(3)
3105-2016 ระบบสือ่ สารแอนะลอก
2
(3)
3105-2017 ระบบสือ่ สารดิจติ อล
2
(3)
3105-2018 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดว ยคอมพิวเตอร
2
(3)
3105-2019 คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3
(3)
3105-2020 พื้นฐานสนามแมเหล็กไฟฟา
3
(3)
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 4 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางาน
หนึง่ หรือเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิตทีก่ าํ หนด
1. วิชาชีพสาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3
(4)
3105-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3
(4)
3105-2102 เครือ่ งมือวัดอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรม
3
(4)
3105-2103 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
3
(4)
3105-2104 หุน ยนตในระบบงานอุตสาหกรรม
3
(4)
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3105-2105
3105-2106
3105-2107
3105-2108
3105-2109
3105-4101
3105-4102
3105-4103
3105-4104

ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 1
ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 2
วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 1
วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 2
ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
ปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 1
ปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 2
ปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 3
ปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 4

3
3
3
3
3
4
4
4
4

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)

2. วิชาชีพสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
รหัส
ชือ่ วิชา
3105-2201 งานบริการคอมพิวเตอรและอุปกรณ
3105-2202 งานบริการระบบอินเทอรเน็ต
3105-2203 งานซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณ
3105-2204 งานบริการคอมพิวเตอรในอุตสาหกรรม
3105-2205 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอร 1
3105-2206 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอร 2
3105-2207 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอร 1
3105-2208 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอร 2
3105-2209 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอร
3105-4201 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 1
3105-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 2
3105-4203 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 3
3105-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)
4
(*)
4
(*)
4
(*)

3. วิชาชีพสาขางานระบบโทรคมนาคม
รหัส
ชือ่ วิชา
3105-2301 ระบบสื่อสารดวยเสนใยนําแสง
3105-2302 ระบบสื่อสารดาวเทียม
3105-2303 ระบบสือ่ สารไมโครเวฟ
3105-2304 ระบบสายสงและสายอากาศ
3105-2305 ระบบเรดารและโซนาร
3105-2306 ปญหาพิเศษโทรคมนาคม 1
3105-2307 ปญหาพิเศษโทรคมนาคม 2

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
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3105-2308
3105-2309
3105-2310
3105-4301
3105-4302
3105-4303
3105-4304

วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 1
วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 2
ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม
ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 1
ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 2
ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 3
ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 4

3
3
3
4
4
4
4

4. วิชาชีพสาขางานระบบเสียงและภาพ
รหัส
ชือ่ วิชา
3105-2401 ระบบกระจายเสียงและภาพ
3105-2402 ระบบโทรทัศน CCTV, CATV, MATV
3105-2403 ระบบสตูดโิ อ
3105-2404 ปญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 1
3105-2405 ปญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 2
3105-2406 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงและภาพ 1
3105-2407 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงและภาพ 2
3105-2408 ประดิษฐกรรมระบบเสียงและภาพ
3105-4401 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 1
3105-4402 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 2
3105-4403 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 3
3105-4404 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 4

(4)
(4)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)
4
(*)
4
(*)
4
(*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัส
ชือ่ วิชา
3105-6001 โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

4

หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)

6 หนวยกิต
จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
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4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชัว่ โมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ชัว่ โมง รวมไมนอยกวา 120 ชัว่ โมง
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
3105-0001 งานพืน้ ฐานวงจรไฟฟาและการวัด
3
(4)
(Basic Electric Circuits and Measurements)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการวัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาเพิม่ เติม การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงเบือ้ งตน
2. วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับเบือ้ งตน
3. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสสลับดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกฎของโอหม การตอวงจรความตานทาน วงจรแบงแรงดันไฟฟาและวงจรแบง
กระแส วงจรบริดจ กฎของเคอรชอฟฟ ทฤษฎีของเทวินนิ และนอรตนั หลักการกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
พารามิเตอรของรูปคลืน่ ไซน เฟสเซอรไดอะแกรม อิมพีแดนซ วงจร R-C-L แบบอนุกรมและขนาน วงจรเร
โซแนนซ วงจรฟลเตอร โครงสราง หลักการทํางานและการใชงานของโวลตมเิ ตอร แอมมิเตอร และมัลติ
มิเตอร เครือ่ งกําเนิดสัญญาณและออสซิลโลสโคป
3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส
2
(3)
(Electronic Drawing)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจหลักการออกแบบในงานชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เพือ่ ใหมที กั ษะในการเขียนแบบ อานแบบ ผลิตวงจรพิมพและงานซิลสกรีน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาเพิม่ เติม การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนรูปสัญลักษณของวัสดุอปุ กรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตามมาตรฐานสากล
2. เขียนแบบและอานแบบงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. ออกแบบและเขียนแบบแผนวงจรพิมพขน้ั พืน้ ฐานและซิลสกรีน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับสัญลักษณของวัสดุอุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน
สากล การเขียนแบบ และอานแบบในลักษณะของบล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) สคีเมติกไดอะแกรม
(Schematic Diagram) ซิงเกิลไลนไดอะแกรม (Single Line Diagram) วายริงไดอะแกรม (Wiring
Diagram) พิกทรอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ผังงาน (Flow Chart) การเขียนแบบและอานแบบ
ระบบไฟฟาภายในอาคาร การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสทั้งที่ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพื้นฐานอุปกรณ
เครื่องสื่อสารและโทรคมนาคม อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม อุปกรณดจิ ติ อลและคอมพิวเตอร ตลอด
จนอุปกรณพเิ ศษทางอิเล็กทรอนิกสตา ง ๆ การออกแบบ เขียนแบบ แผนวงจรพิมพ (Printed Citcuit) ขัน้ พืน้
ฐานและงานซิลสกรีน
3105-0003 งานพืน้ ฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
2
(3)
(Basic Electronic Circuits)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจหลักการทํางาน คุณลักษณะทางไฟฟาของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถการนําวงจรเบือ้ งตนของอุปกรณตา ง ๆ ประยุกตใชงานวิชาชีพ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควา หาความรูเ พิม่ เติม ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายโครงสราง หลักการทํางานและคุณลักษณะอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
2. วัดและทดสอบอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
3. ประยุกตใชงานวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติโครง สรางสัญลักษณ คุณลักษณะทางไฟฟา การวัดและทดสอบและวงจรใชงาน
เบือ้ งตนของอุปกรณโซลิดสเตตตาง ๆ เชน ไดโอด ซีเนอรไดโอด ทรานซิสเตอร เฟต ไอซีออปแอมป
อุปกรณไธริสเตอร เชน SCR, TRIAC,DIAC และอุปกรณ OPTOELECTRONICS การใชคมู อื อุปกรณ
3105-0004 งานพืน้ ฐานวงจรพัลสและดิจติ อล
2
(3)
(Basic Pulse and Digital Circuits)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการทํางานดิจติ อลเบือ้ งตน และวงจรพัลส สวิตชิง
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชงานดิจติ อลและวงจรพัลส สวิตชิง
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาเพิม่ เติม การทํางานดวยความรอบคอบ และปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการทํางานดิจติ อลเบือ้ งตน และวงจรพัลส สวิตชิง
2. วัดและทดสอบวงจรดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ
3. ประยุกตใชงานดิจติ อลและวงจรพัลส สวิตชิง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ ระบบตัวเลข การเปลี่ยนฐานและการคํานวณเลขฐานตาง ๆ โดยเฉพาะเลขฐานสอง
ฐานสิบ และฐานสิบหก รหัสไบนารีตา งๆ ลอจิกเกตพืน้ ฐาน หลักการเขียน LOGIC EXPRESSION, LOGIC
DIAGRAM, CONTACT DIAGRAM, TIMING DIAGRAM และ TRUTH TABLE ของวงจรลอจิก
การลดรูปสมการลอจิก วงจรดิจติ อลคอมบิเนชัน่ และซีเควนเชียลเบือ้ งตน สัญญาณไฟฟาชนิดตาง ๆ ความ
หมายและความสัมพันธของคาพารามิเตอร วงจรแปลงรูปสัญญาณ
หลักการของอิเล็กทรอนิกสสวิตชิง
ลักษณะและการทํางานของวงจรมัลติไวเบรเตอร และไอซี ไทเมอร
3105-0005 งานพืน้ ฐานระบบเสียงและระบบภาพ
3
(4)
(Basic Audio and Video System)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจหลักการทํางานของเครือ่ งวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครือ่ งรับโทรทัศน
และวิดโี อเทป
2. วัดและทดสอบคุณสมบัตทิ างไฟฟา วงจรเครือ่ งรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครือ่ งรับโทรทัศน
และวิดโี อเทป
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาเพิม่ เติม การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการทํางานของเครือ่ งรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครือ่ งรับโทรทัศน และวิดโี อเทป
2. วัดและทดสอบคุณสมบัตทิ างไฟฟาของเครือ่ งรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครื่องรับ
โทรทัศน และวิดโี อเทป
3. ประยุกตใชงานเครือ่ งรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง และวิดโี อเทปในงานตาง ๆ ได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ บล็อกไดอะแกรม หลักการทํางานของเครือ่ งรับวิทยุแบบ AM, FM และ FM
MPX หลักการทํางานของเครือ่ งขยายเสียง การวัดและทดสอบคุณสมบัตขิ องเครือ่ งขยายเสียง ระบบเสียง
และอุปกรณประกอบ หลักการทํางานของระบบโทรทัศน และการทํางานของวงจรภาคตาง ๆ หลักการทํางาน
เบือ้ งตนของเครือ่ งวิดโี อเทป
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3105-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3
(4)
(Electric Circuit Analysis)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหวงจรและโครงขายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ าน วัด ทดสอบ วงจรและโครงขายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหผลและเขียนรายงาน
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหคณ
ุ สมบัตทิ างไฟฟาและผลตอบสนองตอไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับของโครง
ขายไฟฟา
2. วัด ทดสอบ คุณลักษณะทางไฟฟาและผลตอบสนองตอไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ ของวง
จรตัวตานทาน คาปาซิเตอร และอินดักเตอร วงจรแมเหล็กไฟฟา
3. วิเคราะหผลของการทดสอบ ผลตอบสนองตอไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ ของวงจร ตัว
ตานทาน คาปาซิเตอร อินดักเตอร และวงจรแมเหล็กไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ ทฤษฎีโครงขาย(Network
Theorems)ไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ คุณลักษณะทางไฟฟาและผลตอบสนองตอไฟฟากระแสตรง
และกระแสสลับของวงจรตัวตานทาน คาปาซิเตอร และอินดักเตอร วงจรแมเหล็กไฟฟา กําลังไฟฟากระแส
สลับ วงจรเรโซแนนซ ฟลเตอร พารามิเตอรของวงจรสองทางเขาออก (Two-Port Parameters) ระบบไฟฟา
โพลีเฟส วงจรทรานสฟอรเมอร วงจรคับเปล สัญญาณไฟฟาทีไ่ มเปนรูปคลืน่ ไซนและฮารโมนิกส
3105-1002 เครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2
(3)
(Electrical and Electronic Instruments)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานและการใชเครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เพือ่ ใหมที กั ษะในการใชเครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดคุณลักษณะทัว่ ไปของเครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. จัดเตรียมและเลือกใชเครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. ออกแบบและติดตัง้ เครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

66
4. ใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การวัด หนวยของการวัดทางไฟฟา ความเทีย่ งตรง และความแมนยําในการวัด หลัก
การทํางาน โครงสราง การขยายยานวัด การตรวจซอมและบํารุงรักษามัลติมเิ ตอร วัตตมเิ ตอร ฟรีเควนซีมเิ ตอร
บริดจมเิ ตอร อิเล็กทรอนิกสมลั ติมเิ ตอร การใชทรานสดิวเซอรในการวัด และเครือ่ งวัดอิเล็กทรอนิกสกบั งานอุต
สาหกรรม
3105-1003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
2
(3)
(Electronic Circuit Analysis)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจคุณสมบัตขิ องอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสในวงจรยานความถีต่ าํ่
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหการทํางานของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสในวงจรยานความถีต่ าํ่
3. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชงานของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสในวงจรยานความถีต่ าํ่
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาของไดโอด ทรานซิสเตอร และเฟต
2. วิเคราะหวงจรแหลงจายกําลังและวงจรขยายยานความถีต่ าํ่
3. ออกแบบวงจรแหลงจายกําลังและวงจรขยายยานความถีต่ าํ่
4. วัดและทดสอบวงจรดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ คุณสมบัตทิ างไฟฟา พารามิเตอรและการใชงานของไดโอด ทรานซิสเตอรและเฟต
การแปลความหมายจาก DATA SHEET การใหไบแอส การวิเคราะห และออกแบบ วงจรแหลงจายกําลัง
วงจรขยายในยานความถี่ต่ํา สําหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายเนกาทิฟฟด
แบ็ก และวงจรขยายกําลัง
3105-1004 ดิจติ อลเทคนิค
2
(3)
(Digital Techniques)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณและวงจรดิจติ อล
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารออกแบบวงจรดิจติ อลคอมบิเนชันและซีเควนเชียล
3. เพือ่ ใหสามารถวัดและทดสอบอุปกรณและวงจรดิจติ อล
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4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของอุปกรณและวงจรดิจติ อล
2. ออกแบบวงจรดิจติ อลแบบคอมบิเนชันและซีเควนเชียล
3. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรดิจติ อล
4. ประยุกตใชงานอุปกรณและวงจรดิจติ อลในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การวิเคราะหและออกแบบวงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล การลดรูปสมการ วง
จรลอจิกเกต วงจรมัลติเพล็กซ วงจรดีมลั ติเพล็กซ วงจรดีโคดเดอร วงจรเอ็นโคดเดอร วงจรโคดคอนเวอร
เตอร วงจรคอมพาเรเตอร วงจรโมโนสเตเบิล วงจรสรางสัญญาณคล็อก ฟลิปฟลอป วงจรเคานเตอร วงจรชิพ
รีจิสเตอร บัฟเฟอร วงจรคํานวณทางคณิตศาสตร โครงสรางและการใชงานหนวยความจําแบบตาง ๆ วงจร
แปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจติ อล และการประยุกตใชงานในอุตสาหกรรม
3105-2001 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง
2
(3)
(High Frequency Electronic Circuit Analysis)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจคุณสมบัติ การทํางานและการใชงานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในวงจรยาน
ความถีส่ งู
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถวัดและทดสอบวงจรใชงานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในวงจรยาน
ความถีส่ งู
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายคุณสมบัตทิ างไฟฟาและพารามิเตอรในยานความถีส่ งู ของไดโอด ทรานซิสเตอรและเฟต
2. วิเคราะหและออกแบบวงจรยานความถีส่ งู เชน วงจรออสซิเลเตอร วงจรขยายยานความถี่สูง วงจร
ขยายแบบจูนด วงจรทวีความถี่ วงจรแมตชิงและฟลเตอร
3. ทดสอบคุณสมบัตทิ างไฟฟาและพารามิเตอรของอุปกรณในยานความถีส่ งู
4. ทดสอบวงจรใชงานของอุปกรณในวงจรยานความถีส่ งู
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบตั ิ การทดสอบคุณสมบัตทิ างไฟฟาและพารามิเตอรวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน
ความถีส่ งู ของไดโอด ทรานซิสเตอร และเฟต การวิเคราะหและออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร วงจรขยายยาน
ความถีส่ งู วงจรขยายแบบจูนด วงจรทวีความถี่ วงจรแมตชิง และฟลเตอร
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3105-2002 พัลสเทคนิค
2
(3)
(Pulse Techniques)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหรปู สัญญาณไฟฟาและวงจรพัลสและสวิตชิง ในงานอิเล็กทรอนิกส
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านออกแบบวงจรพัลสไดตามขอกําหนด
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. สรางรูปสัญญาณไฟฟาตาง ๆ ตามขอกําหนด
2. สรางวงจรแปลงรูปสัญญาณไฟฟาตามขอกําหนด
3. วัดและทดสอบคุณสมบัตวิ งจรพัลส
4. ประยุกตใชวงจรพัลสในงานอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบตั ิ การออกแบบวงจรและสรางรูปสัญญาณไฟฟาแบบตาง ๆ วงจรแปลงรูป
สัญญาณ วงจรคลิปเปอรและแคลมเปอร วงจรลดทอนสัญญาณ วงจรอินทิเกรเตอร วงจรดิฟเฟอรเรนชิเอเตอร
วงจรสวิตช ชมิตตทริกเกอร วงจรมัลติไวเบรเตอร วงจรทริกเกอร วงจรสรางสัญญาณไทมเบสและการ
ซิงคโครไนซ
3105-2003 ออปแอมปและลิเนียรไอซี
2
(3)
(Op-Amp and Linear IC)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหคณ
ุ สมบัตวิ งจรออปแอมปและลิเนียรไอซี
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านออกแบบและทดสอบวงจรออปแอมปในงานอิเล็กทรอนิกส
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบวงจรใชงานออปแอมปและลิเนียรไอซี
2. สรางวงจรใชงานออปแอมปและลิเนียรไอซี
3. วัดและทดสอบวงจรใชงานออปแอมปและลิเนียรไอซี
4. ประยุกตใชวงจรออปแอมปและลิเนียรไอซีกบั งานอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ วงจรดิฟเฟอรเรนเชียลแอมปลิไฟเออร ออกแบบวงจรกรองความถี่ วงจรขยาย
สัญญาณไฟฟา วงจรสวิตช ชมิตตทริกเกอร วงจรเกต วงจรขยายสัญญาณหลายชอง วงจรกําเนิดสัญญาณรูป
ไซน รูปสแควร รูปแรมพ วงจรควบคุมแรงดันไฟฟาคงทีแ่ ละกระแสไฟฟาคงที่ วงจรแปลงรูปคลืน่ สัญญาณ
วงจรเฟสล็อกลูป วงจรซินทิไซเซอร และวงจรเครือ่ งมือวัดทางไฟฟา
3105-2004 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
2
(3)
(Industrial Electronics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหคณ
ุ สมบัตขิ องอุปกรณเซนเซอร ทรานสดิวเซอร อุปกรณไทริสเตอร
มอเตอร รีเลย และเพาเวอรเซมิคอนดักเตอร
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั ิ งานวัดทดสอบอุปกรณ วงจรขยายสัญญาณจากอุปกรณตรวจจับ รีเลย
หลอดไฟฟา มอเตอร ในงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
3. ออกแบบ ทดสอบ และประยุกตใชงานวงจรควบคุมอัตโนมัติ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบคุณสมบัตอิ ปุ กรณเซนเซอร รีเลย อุปกรณแสดงผล และอุปกรณขับเคลื่อนทางกลไก
2. ออกแบบวงจรควบคุมอัตโนมัตใิ ชรว มกับอุปกรณเซนเซอร
3. ใชเครือ่ งมือวัดรูปสัญญาณในระบบควบคุมอัตโนมัติ
4. ประยุกตวงจรควบคุมอัตโนมัตโิ ดยมีอปุ กรณตรวจจับและอุปกรณขบั เคลือ่ น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ คุณสมบัตอิ ปุ กรณเซนเซอร ขับเคลือ่ นทางกลไก วงจรแปลงสัญญาณควบคุม
อุปกรณไทริสเตอร และเพาเวอรเซมิคอนดักเตอร ในระบบการควบคุมอัตโนมัติ
3105-2005 ระบบเสียง
2
(3)
(Audio Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจเทคโนโลยีระบบเสียงและอุปกรณประกอบ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ าน วัด ทดสอบ และติดตัง้ ระบบเสียงและอุปกรณประกอบ
3. เพือ่ ใหสามารถบํารุงรักษาระบบเสียง
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบเสียงและอุปกรณประกอบ
2. วัด ทดสอบ ระบบเสียงและอุปกรณประกอบ
3. ติดตัง้ ระบบเสียงและอุปกรณประกอบ
4. บํารุงรักษาระบบเสียงและอุปกรณประกอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะหและออกแบบระบบเสียง คุณลักษณะของเครื่องเสียงและอุปกรณ
ประกอบในระบบเสียง ระบบไมโครโฟน ระบบลําโพง ระบบเสียงสาธารณะ ระบบเสียงหองประชุม หอง
ปฏิบตั กิ ารอะคูสติกส ระบบเทปบันทึกเสียง หลักการระบบเสียงดิจติ อล คอมแพ็กดิสก การใชเครือ่ งมือวัดและ
ทดสอบระบบเสียง การออกแบบและประมาณราคาการติดตัง้ ระบบเสียง
3105-2006 ระบบภาพ
2
(3)
(Video Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจการทํางานของระบบสัญญาณภาพและอุปกรณประกอบ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ าน บันทึกภาพและตัดตอภาพ
3. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะห ตรวจซอม และบํารุงรักษาระบบภาพและอุปกรณประกอบ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบสัญญาณภาพและอุปกรณประกอบ
2. บันทึกภาพและตัดตอภาพ
3. วิเคราะห ตรวจซอมระบบภาพและอุปกรณประกอบ
4. บํารุงรักษาระบบภาพและอุปกรณประกอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ สัญญาณภาพ หลักการกําเนิดสัญญาณภาพ กลองโทรทัศน และการนําไปใชงาน
เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง อุปกรณประกอบ ตัดตอสัญญาณภาพ การสรางภาพพิเศษ ระบบเครื่อง
บันทึกภาพ การวิเคราะหวงจรและระบบกลไก ระบบควบคุมการทํางานของเครือ่ งเทปบันทึกภาพ ระบบวิ
ดีโอดิสก วิดโี อโปรเจกเตอร เครือ่ งมือวัด และเทคนิคการวัด ทดสอบระบบภาพ การเลือกระบบภาพไปใช
งาน
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3105-2007 เทคนิคเครื่องรับสงวิทยุ
2
(3)
(Radio Receiver and Transmitter Techniques)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางาน การติดตัง้ และบํารุงรักษาเครือ่ งรับ-สงวิทยุสอ่ื สาร
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านวัด ทดสอบ และการบํารุงรักษา เครื่องรับ-สงวิทยุสอ่ื สาร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางาน วงจรการรับ-สงวิทยุ AM FM ในระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
สื่อสาร
2. วัดและทดสอบเครือ่ งรับ-สงวิทยุสอ่ื สาร Single Side Band
3. วัดและทดสอบการรับ-สง วิทยุสอ่ื สาร ตลอดการสังเคราะหความถี่
4. วัดและทดสอบระบบการสือ่ สารทางวิทยุ เชน Repeater, Mobile
5. วัดและทดสอบระบบวิทยุโทรศัพทเซลลูลาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ วงจรและการทํางานของเครื่องรับ-สง Single Side Band เครื่องรับ-สงวิทยุ AM,FM
ระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบสังเคราะหความถี่ ระบบสื่อสารทางวิทยุเชน Repeater, Mobile, Cellular ระบบ
วิทยุโทรศัพท เครือ่ งมือวัดและทดสอบทีเ่ กีย่ วของ การวัดและใชเครือ่ งมือตรวจสอบเครือ่ งรับสงวิทยุสอ่ื สาร
ทัว่ ๆ ไป ตลอดจนการตรวจซอมและบํารุงรักษา
3105-2008 ระบบโทรคมนาคม
2
(3)
(Telecommunication Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการเครือ่ งรับ-สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุสอ่ื สาร และระบบโทรคมนาคม
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถวัดและทดสอบระบบการรับ – สง วิทยุกระจายเสียง วิทยุสอ่ื สาร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการ รับ-สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุสอ่ื สาร
2. ทดสอบคุณสมบัติ โทรเลข โทรพิมพ โทรภาพ
3. ทดสอบระบบสือ่ สารขอมูล โครงขายโทรคมนาคม
4. ทดสอบระบบโทรทัศน ระบบการรับ-สง สัญญาณดาวเทียม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับแถบคลืน่ แมเหล็กไฟฟา การนําไปใชงาน การแพรกระจายคลืน่ วิทยุ ระบบ
วิทยุกระจายเสียง ระบบวิทยุสอ่ื สาร กฎขอบังคับและมาตรฐานในระบบโทรคมนาคม ระบบโทรเลข โทรพิมพ
และโทรภาพ ระบบสื่อสารขอมูล เชนมาตรฐานการรับ-สงขอมูล เปนตน โครงขายโทรคมนาคมและการให
บริการดานโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบโทรทัศน ระบบการรับสงสัญญาณดาวเทียม
3105-2009 ระบบโทรศัพท
2
(3)
(Telephone Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ หลักการทํางานของเครือ่ งโทรศัพท ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ าน ตรวจซอมเครือ่ งโทรศัพท ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของเครือ่ งโทรศัพท ชุมสายโทรศัพทแบบตาง ๆ
2. ตรวจซอมโทรศัพทแบบ Pulse , DTMF
3. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพทแบบ Manual Operator
4. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพทแบบอัตโนมัตเิ ชน PABX, Cross Bar , SPC
5. วัดและทดสอบระบบโทรศัพทเซลลูลาร, ระบบ ISDN
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารวัดและทดสอบเกีย่ วกับวงจรและการทํางานของเครือ่ งโทรศัพทแบบตาง ๆ เชน
Pulse, DTMF ระบบชุมสายโทรศัพทเชน Manual Operator, อัตโนมัต(ิ PABX, Cross Bar, SPC) ระบบ
โทรศัพทเซลลูลาร ระบบ ISDN
3105-2010 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2
(3)
(Computer Network Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจการติดตอสือ่ สารระหวางไมโครคอมพิวเตอรกบั อุปกรณประกอบตาง ๆ รูจ กั หนาที่
และการทํางานของอุปกรณตดิ ตอสือ่ สารและมาตรฐานตาง ๆ ของอุปกรณสอ่ื สารในระบบ
Network
2. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ อุปกรณและโปรแกรม เพือ่ เชือ่ มตอคอมพิวเตอรเขาเปนระบบเครือขายทัง้
ในระยะใกลและไกล โดยผานโมเด็ม เรานเตอร ฯลฯ และสามารถวิเคราะหหาสาเหตุขอขัดของ
ของเครือขายคอมพิวเตอร
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและวางผังระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. ติดตัง้ และทดสอบระบบเครือขายคอมพิวเตอร
4. ติดตัง้ โปรแกรมควบคุมและใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
5. บํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การเลือกใชและติดตัง้ อุปกรณ Hardware และ Software ทดสอบคุณลักษณะทัว่ ไป
และตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณ Hardware และ Software การออกแบบระบบเครือขาย การติดตอสือ่
สารระหวางไมโครคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ การสงสัญญาณแบบแอนะลอกและดิจติ อล OSI Model,
Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology WAN, VLAN, VPN (Virtual Private Network), ATM
(Asynchronous Transfer Mode), ISDN, ADSL, FDDI, มาตรฐานการสื่อสารขอมูลแบบตาง ๆ เชน
IEEE802.X, IEEE Series, V Series, X Series etc. อุปกรณเน็ตเวิรก เชน Hub, Switching Hub, Bridge, Router,
Fiber Optics, Modem ฯ การติดตัง้ เครือขายคอมพิวเตอรทง้ั ดานฮารดแวรและซอฟตแวร การจัดระบบเครือ
ขาย การติดตัง้ เครือขายคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ เปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย การวิเคราะหหาสาเหตุและการแกไข
เมื่อระบบเครือขายขัดของ
3105-2011 การออกแบบวงจรดิจติ อล
2
(3)
(Digital Circuit Design)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการออกแบบวงจรดิจติ อล
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารออกแบบวงจรดิจติ อลจาก Data Sheet โดยประยุกตใชวงจรทีอ่ อกแบบ
ในงานตาง ๆ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบวงจรดิจติ อลในงานคอมพิวเตอร
2. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณดจิ ติ อลทีเ่ หมาะสมกับระบบงานทีอ่ อกแบบ
3. ประกอบวงจรดิจติ อลในงานตาง ๆ
4. ทดสอบและปรับปรุงวงจรดิจติ อลในงานตาง ๆ
5. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานวงจรทีอ่ อกแบบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การออกแบบวงจรดิจติ อลคอมบิเนชันและซีเควนเชียล
โดยการเลือกใชดจิ ติ อล
ไอซีมาสรางวงจรอยางประหยัด การออกแบบวงจรเขารหัสแบบตาง ๆ การตอไอซีเขารหัสเพื่อขยายอินพุต
แบบตาง ๆ วงจรคียบ อรดพืน้ ฐานแบบตาง ๆ การออกแบบวงจรถอดรหัสเพือ่ เลือกอุปกรณหรือหนวยความจํา
แบบตางๆ การขยายและการประยุกตใชงานไอซีหนวยความจํา, การออกแบบวงจรประมวลผลขอมูล วงจร
เปรียบเทียบขอมูล วงจรแปลงรหัสขอมูล วงจรนับ วงจรควบคุม การตอบัฟเฟอรและวงจรขับ วงจรแสดงผล
Dot Matrix การรับ-สงขอมูลโดยลดจํานวนสายนําสัญญาณดวยระบบมัลติเพล็กซ, เทคนิค Tri-state, การรับสงขอมูลแบบอนุกรม ฯลฯ การออกแบบวงจรโดยใชไอซีดจิ ติ อลเพือ่ ประยุกตใชงานตาง ๆ ในงานอาชีพ การ
ออกแบบและการใชงาน PAL, GAL, CPLD, FPGA
3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร
2
(3)
(Microprocessor)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจโครงสรางและสถาปตยกรรม หลักการเชือ่ มตอกับหนวยความจํา อุปกรณอนิ พุตเอาตพุต และชิพสนับสนุน (Chip Support) ของไมโครโพรเซสเซอร
2. เพือ่ ใหเขาใจชุดคําสัง่ และการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครโพรเซสเซอร
3. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรในงานตาง ๆ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร
2. ออกแบบวงจรเชือ่ มตอไมโครโพรเซสเซอรกบั หนวยความจํา พอรตอินพุต-เอาตพุต และชิพ
สนับสนุน (Chip Support)
3. เขียนโปรแกรมใหไมโครโพรเซสเซอรติดตอกับหนวยความจํา อินพุต-เอาตพุต และชิพ
สนับสนุน (Chip Support)
4. ประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรในงานตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ โครงสรางและสถาปตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร สัญญาณและกระบวนการ
ทํางานตาง ๆ ของไมโครโพรเซสเซอร ระบบบัสและการเชือ่ มตอไมโครโพรเซสเซอรกบั หนวยความจําและ
อุปกรณอนิ พุต-เอาตพุต หลักการรับและสงขอมูลกับอุปกรณภายนอก การอินเทอรรพั ตและกระบวนการดี
เอ็ ม เอ การอ า งตํ า แหน ง (Addressing) ชุ ด คํ า สั่ ง และการเขี ย นโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ข อง
ไมโครโพรเซสเซอร หลักการออกแบบวงจรเชือ่ มตอระหวางไมโครโพรเซสเซอรกบั ชิพสนับสนุน (Chip
Support) การแปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจติ อล การประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรในการควบ
คุมอุปกรณภายนอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3105-2013 เทคนิคการอินเทอรเฟส
2
(3)
(Interface Techniques)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจเทคนิคการอินเตอรเฟสไมโครคอมพิวเตอร การออกแบบวงจรเชือ่ มตอ การเขียน
โปรแกรมควบคุมการทํางาน การวิเคราะหและทดสอบขอมูลและระบบเชือ่ มตอ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารออกแบบวงจรเชือ่ มตอและเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน วิเคราะห
และทดสอบ ขอมูลและระบบเชือ่ มตอ ใหบริการงานดานระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาตาง ๆ
ดวยคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบระบบงานทีต่ อ งการควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยเครือ่ งคอมพิวเตอร
2. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณและเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของกับระบบงาน
3. ประกอบและติดตัง้ วงจรเชือ่ มตอกับเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอรตามทีอ่ อกแบบ
4. ทดสอบและปรับปรุงชิน้ งาน โปรแกรมควบคุมติดตอกับวงจรเชือ่ มตอ
5. บํารุงรักษาระบบงานควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
6. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานวงจรทีอ่ อกแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การอินเทอรเฟส มาตรฐานของพอรตและบัสตาง ๆ การอินเตอรเฟสกับหนวยเอาต
พุต- อินพุตพื้นฐานและการแปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจิตอล โดยผานทางพอรตขนาน พอรต
อนุกรม การดอินเตอรเฟสหรือโมเด็ม การอินเตอรเฟสกับหนวยความจํา โดยเนนการบริการงานดานระบบ
ควบคุมอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ดวยคอมพิวเตอร
3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร
2
(3)
(Microcontroller)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร การใชชุดคําสั่ง การ
ประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรกบั งานอืน่ ๆ
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมควบคุม วิเคราะหและทดสอบระบบการทํางาน ประยุกตไมโคร
คอนโทรลเลอรกบั งานอืน่ ๆ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบวงจรโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร
2. เลือกใชอปุ กรณหรือไอซีไดอยางเหมาะสมกับระบบควบคุมทีใ่ ชไมโครคอนโทรลเลอร
3. ประกอบและติดตัง้ อุปกรณ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร
4. ทดสอบและบํารุงรักษา อุปกรณ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ โครงสรางและสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร ลักษณะสัญญาณและ
กระบวนการทํางาน การรับ-สงขอมูลกับอุปกรณเชือ่ มตอภายนอก ชุดคําสั่ง และการเขียนโปรแกรม การวัด
และทดสอบวงจรใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร การประยุกตใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร
3105-2015 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
2
(3)
(Assembly Language Programming)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจชุดคําสัง่ ภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การตรวจและ
ทดสอบโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั ิ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การตรวจและทดสอบโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี ใหบริการดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเบือ้ งตน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปแบบอัลกอริทมึ หรือผังงานในระดับเบือ้ งตน
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยภาษาแอสเซมบลี ตามอัลกอริทมึ หรือผังงานทีอ่ อกแบบไว
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปแบบอัลกอริทมึ หรือผังงานกระบวนการ
พัฒนาโปรแกรมดวยภาษาแอสเซ็มบลี การใช Command Directive, Macro Command การอางถึงตําแหนง
(Addressing) การใชคาํ สัง่ เงือ่ นไข การกําหนดขอมูลแบบโครงสราง การสงผานขอมูลระหวางโปรแกรมยอย
การเชื่อมโยง (Link) โปรแกรมยอย
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3105-2016 ระบบสือ่ สารแอนะลอก
2
(3)
(Analog Communication Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ หลักการมอดูเลชัน และดีมอดูเลชัน ในเชิงคณิตศาสตร ของระบบ AM, BM,
SSB, FDM, FM, PM, PLL
2. เพือ่ ใหสามารถวัดและทดสอบระบบมอดูเลชันและดีมอดูเลชัน ในระบบสือ่ สารแอนะลอก
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการมอดูเลชัน และดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตร
2. วัดและทดสอบระบบมอดูเลชัน และดีมอดูเลชันในระบบสือ่ สารแอนะลอก
3. วัดและทดสอบคุณสมบัตริ ะบบ AM, BM, SSB
4. วัดและทดสอบคุณสมบัตริ ะบบมัลติเพล็กซแบบ FDM, FM, PM, PLL
5. วัดและทดสอบระบบควอดดราเจอรดเี ทคเตอร และระบบ Frequency Synthesizer
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการมอดูเลชัน และดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตร และวงจร AM, BM
(Balance Modulation) และ SSB (Single Side Band) การมัลติเพล็กซในระบบ FDM, FM, PM({Phase
Modulation), PLL(Phase Lock Loop) ควอดดราเจอรดีเทคเตอร และ Frequency Synthesizer การวัดและ
ทดสอบวงจรมอดูเลชัน และดีมอดูเลชันในระบบสือ่ สารแอนะลอกดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ
3105-2017 ระบบสือ่ สารดิจติ อล
2
(3)
(Digital Communication Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ หลักการทํางานของวงจรมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตรของ
ระบบ PAM, PPM, PWM, FSK, PSK, ASK, TDM และ PCM
2. เพือ่ ใหสามารถวัดและทดสอบระบบมอดูเลชันในระบบสือ่ สารดิจติ อล
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบสือ่ สารดิจติ อล
2. วัดและทดสอบการมอดูเลชันในระบบสือ่ สารดิจติ อลดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ
3. วัดและทดสอบการดีมอดูเลชันในระบบสือ่ สารดิจติ อลดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตร วงจร PAM (Pulse Amplitude
Modulation), PPM (Pulse Position Modulation), PWM (Pulse Width Modulation), FSK (Frequency Shift
Keying), PSK (Phase Shift Keying),และ ASK (Amplitude Shift Keying) , TDM (Time Division Multiplex)
ระบบ PCM(Pulse Code Modulation) การวัดและทดสอบวงจรมอดูเลชันและดีมอดูเลชัน ในระบบสือ่ สาร
ดิจติ อลดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ
3105-2018 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดว ยคอมพิวเตอร
2
(3)
(Electronic CAD)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยเขียนแบบ การเขียนภาพและแสดงภาพ การ
จัดไฟล การพิมพ ในงานอิเล็กทรอนิกส
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยเขียนแบบ การเขียนภาพและแสดง
ภาพ การจัดไฟล การพิมพ ในงานอิเล็กทรอนิกส
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการออกแบบและเขียนแบบ
2. จัดเตรียมและติดตัง้ โปรแกรมเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
3. ออกแบบ และเขียนแบบระบบ ชิน้ สวนอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส หนาปด แทนเครือ่ ง
4. ออกแบบ และเขียนแบบวงจร Schematic โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
5. ออกแบบ และเขียนแบบลายวงจรพิมพ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การอานและเขียนสัญลักษณตา ง ๆ ทีใ่ ชในงานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส ชุดคําสั่ง
และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยเขียนแบบและออกแบบอิเล็กทรอนิกส เชน โปรแกรม Protel, OrCad,
Work Bench, Pspice หรือโปรแกรม Simulate ตาง ๆ ในการออกแบบและทดลองวงจรทางดานงาน
อิเล็กทรอนิกส งานดานการเขียนแบบ Schematic, ลายวงจรพิมพ, แผนภาพ Perspective, และการพิมพ
3105-2019 คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3
(3)
(Electric & Electronic Mathematics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการของสมการดิฟเฟอเรนเชียล การแปลงลาปลาส ฟูเรียร และการวิเคราะห
นูเมอริคอล
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2.

เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหวงจรไฟฟา และสัญญาณไฟฟาโดยการแกสมการดิฟเฟอเรนเชียล การ
แปลงลาปลาส ฟูเรียร และการวิเคราะหนเู มอริคอล
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหทรานเซียนตในวงจรไฟฟาดวยเทคนิคการแกสมการดิฟเฟอเรนเชียล
2. วิเคราะหวงจรไฟฟาและระบบลิเนียรดว ยเทคนิคการแปลงลาปลาส
3. วิเคราะหสัญญาณไฟฟาดวยเทคนิคการวิเคราะหฟูเรียร
4. วิเคราะหปญ
 หาทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดว ยเทคนิคการวิเคราะหนเู มอริคอล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา การวิเคราะหทรานเซียนตในวงจรไฟฟาดวยสมการดิฟเฟอเรนเชียล การแปลงลาปลาส การ
วิเคราะหสัญญาณดวยฟูเรียร การวิเคราะหนเู มอริคอล
3105-2020 พืน้ ฐานสนามแมเหล็กไฟฟา
3
(3)
(Electromagnetic Field Fundamental)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการพืน้ ฐานสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก และคลืน่ แมเหล็กไฟฟา
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก และคลืน่ แมเหล็กไฟฟา
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหสนามไฟฟาสถิต ดวยเทคนิคการวิเคราะหเวกเตอร
2. วิเคราะหสนามแมเหล็กสถิต ดวยเทคนิคการวิเคราะหเวกเตอร
3. วิเคราะหคลืน่ แมเหล็กไฟฟา ดวยเทคนิคการวิเคราะหเวกเตอรและสมการแมกซเวลล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการวิเคราะหเวกเตอร ระบบ Coordinate และการแปลง เวกเตอรแคลคูลสั สนามไฟฟา
สถิต สนามไฟฟาในวัสดุ สนามแมเหล็กสถิต แรง วัสดุและอุปกรณแมเหล็ก สมการแมกซเวลล และคลืน่ แม
เหล็กไฟฟา
3105-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
(Power Electronics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง
2. เพือ่ ใหสามารถทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง
3. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชวงจรอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง
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4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. สรางวงจรขยายสัญญาณกําลังดวยเพาเวอรไดโอด เพาเวอรทรานซิสเตอร
2. ทดสอบคุณสมบัตวิ งจรขับในเครือ่ งจักรอุตสาหกรรม
3. ประยุกตใชวงจรควบคุมมอเตอร, เพาเวอรสวิตซและแหลงจายไฟฟา AC,DC
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั คิ ณ
ุ ลักษณะอุปกรณเพาเวอรไดโอด เพาเวอรทรานซิสเตอร เพาเวอรเฟต วงจรอิน
เวอรเตอร คอนเวอรเตอร การปองกันและลดสัญญาณรบกวนในทางไฟฟา วงจรไฟฟาฉุกเฉิน UPS และวง
จรควบคุมมอเตอรเอซีและดีซี
3105-2102 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรม
3
(4)
(Industrial Electronic Instruments)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหเครือ่ งมือวัดในอุตสาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถทดสอบเครือ่ งมือวัดในอุตสาหกรรม
3. เพือ่ ใหสามารถประยุกตเครือ่ งมือวัดในงานอุตสาหกรรม
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกประเภทเครือ่ งมือวัดในอุตสาหกรรม
2. ทดสอบคุณสมบัตอิ ปุ กรณและวงจรเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม
3. ประยุกตใชงานเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ คุณลักษณะของอุปกรณวงจรเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน อุณหภูมิ ลม
แสงสวาง กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา น้าํ หนัก แรงดึง และความเร็วรอบมอเตอร
3105-2103 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล
3
(4)
(Programmable Logic Control)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจโครงสรางทางสถาปตยกรรมของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารใชโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การใชอุปกรณตาง ๆ ทีท่ าํ งานรวม
กับการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การเขียนโปรแกรมควบคุมกับอุปกรณเชือ่ มตอ
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบระบบทีใ่ ช PLC
2. จัดเตรียมแบบและอุปกรณ ในระบบ PLC
3. ติดตัง้ ระบบและอุปกรณ ตามแบบทีไ่ ดออกแบบไว
4. ทดสอบการควบคุม และปรับปรุงโปรแกรม
5. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานระบบและการบํารุงรักษา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การวิเคราะหและออกแบบระบบทีใ่ ช PLC โครงสรางทางสถาปตยกรรมของ PLC
การอินเตอรเฟส อุปกรณอนิ พุตและเอาตพตุ อุปกรณเซ็นเซอร การกําหนดแอดเดรส
โครงสรางภาษา
โปรแกรมเมเบิล-ลอจิกคอนโทรล การเขียนแลดเดอรไดอะแกรมและการโปรแกรม การออกแบบระบบควบ
คุม การใชงานโอเปอร-เรเตอรพาแนล ลักษณะสมบัตขิ องแอนะลอก อินพุต-เอาตพตุ มอดูล การใชรีโมต การ
สือ่ สารกับ PLC ในระบบ LAN สามารถประยุกตใชงานในการควบคุมอุตสาหกรรม
3105-2104 หุน ยนตในระบบงานอุตสาหกรรม
3
(4)
(Industrial Robots)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการทํางานของหุน ยนตประเภทตาง ๆ ในระบบงานอุตสาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหกระบวนการควบคุมของหุน ยนตในระบบงานอุตสาหกรรม
3. เพือ่ ใหสามารถออกแบบและทดสอบหุน ยนตในระบบงานอุตสาหกรรม
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบหุน ยนตในระบบงานอุตสาหกรรม
2. ทดสอบวงจรและอุปกรณ กลไกของหุน ยนตในงานอุตสาหกรรม
3. ประยุกตใชหนุ ยนตในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ าร เกีย่ วกับการทํางาน โครงสรางและอุปกรณประกอบหุน ยนต ควบคุมกระบวน
การปอนกลับ การทํางานของเครือ่ งควบคุมกลไกรวมกับระบบอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการควบคุม Servo
Amplifier
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3105–2105 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 1
3
(4)
(Special Problems in Industrial Electronics 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญ
 หาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
2. คนควา ทดลองในงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาขัน้ ตอนการวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอ มูล และราย
งานผล หัวของานพิเศษดานงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ตามความเหมาะสม
3105–2106 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 2
3
(4)
(Special Problems in Industrial Electronics 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญ
 หาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
2. คนควา ทดลองในงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาขัน้ ตอนการวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอ มูล และราย
งานผล หัวของานพิเศษดานงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ตามความเหมาะสม และไมซ้ําซอนกับราย
วิชาอืน่
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3105–2107 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 1
3
(4)
(Advance Topics in Industrial Electronics 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารคนควาและหาความรูท างดานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูท างดานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรมเพิม่ เติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา

รายวิชานีเ้ ปนรายวิชาทีจ่ ดั ไวสาํ หรับรองรับความกาวหนาทางอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรมทีเ่ กิด
ขึน้ ในอนาคต ซึง่ มีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม และมิไดมีไวในรายวิชา
ของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนื้อหาใหจัดตามความเหมาะสม
3105–2108 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 2
3
(4)
(Advance Topics in Industrial Electronics 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารคนควาและหาความรูท างดานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูท างดานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรมเพิม่ เติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา

รายวิชานีเ้ ปนรายวิชาทีจ่ ดั ไวสาํ หรับรองรับความกาวหนาทางอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรมทีเ่ กิด
ขึน้ ในอนาคต ซึง่ มีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม และมิไดมีไวในรายวิชา
ของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนื้อหาใหจัดตามความเหมาะสมและไมซ้ําซอนกับรายวิชาอื่น
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3105-2109 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3
(4)
(Industrial Electronic Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถประยุกตความรูใ นดานวิชาชีพ มาสรางเปนประดิษฐกรรมงานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารสรางประดิษฐกรรมงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและกําหนดขอบขายของงานประดิษฐกรรมงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
2. ออกแบบงานประดิษฐกรรมงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
3. สรางและทดสอบงานประดิษฐกรรมงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
4. เขียนคูม อื และสรุปรายงานผล
คําอธิบายรายวิชา
ประมวลผลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผลเดน
ชัด เพือ่ เปนการพิสจู นความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเ รียนจะตองวางแผน นําเสนอโครงงานผลงาน
ทางวิชาการ หรือการออกแบบ หรือสรางเครือ่ งหรืออุปกรณ ในงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรมทีเ่ กีย่ วของให
แลวเสร็จในเวลากําหนดซึง่ จะตองมีรายงานผลการปฏิบตั ิ และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครงงาน
เมือ่ เสร็จสมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจ และสัมภาษณ
3105-4101 ปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 1
4
(*)
(Industrial Electronic Apprenticeship 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม ดานเพาเวอรอเิ ล็กทรอนิกส
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานเพาเวอรอเิ ล็กทรอนิกส ตัง้ แตขน้ั ตอน
การวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานเพาเวอรอเิ ล็กทรอนิกส
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานเพาเวอร
อิเล็กทรอนิกส
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3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานเพาเวอรอเิ ล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานเพาเวอรอเิ ล็กทรอนิกส
3105-4102 ปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 2
4
(*)
(Industrial Electronic Apprenticeship 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม ดานคอมพิวเตอรควบคุมในงานอุตสาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานคอมพิวเตอรควบคุมในงานอุตสาห
กรรม ตัง้ แตขน้ั ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานคอมพิวเตอรควบคุมในงานอุตสาหกรรม
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดาน
คอมพิวเตอรควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานคอมพิวเตอรควบคุมในงานอุต
สาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมดานคอมพิวเตอรควบคุมในงานอุต
สาหกรรม
3105-4103 ปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 3
4
(*)
(Industrial Electronic Apprenticeship 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาห
กรรม ดานการควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานการควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม
ตัง้ แตขน้ั ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ
มีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานการควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานการควบ
คุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานการควบคุมกระบวนการในงาน
อุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานการควบคุมกระบวนการ ใน
งานอุตสาหกรรม
3105-4104 ปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 4
4
(*)
(Industrial Electronic Apprenticeship 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม ดานเครือ่ งมือวัดอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานเครือ่ งมือวัดอิเล็กทรอนิกสในงานอุต
สาหกรรม ตัง้ แตขน้ั ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณ
ภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานเครือ่ งมือวัดอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานเครือ่ งมือ
วัดอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานเครือ่ งมือวัดอิเล็กทรอนิกสในงาน
อุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม ดานเครือ่ งมือวัดอิเล็กทรอนิกสใน
งานอุตสาหกรรม
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3105-2201 งานบริการคอมพิวเตอรและอุปกรณ
3
(4)
(Computer and Peripheral Devices Services)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจคุณลักษณะของคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบตาง ๆ
2. เพือ่ ใหสามารถปฎิบตั กิ ารเลือกใชอปุ กรณประกอบ การประกอบเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร การ
ติดตัง้ และทดสอบการทํางานของคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณ Hard ware และ Soft ware ตามความตองการของระบบงาน
2. ทดสอบคุณลักษณะทัว่ ไปและตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณ Hard ware และ Soft ware
ของคอมพิวเตอร
3. ประกอบอุปกรณตา ง ๆ ในเครือ่ งคอมพิวเตอร
4. ติดตัง้ โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารและโปรแกรมประยุกตใชงานเบือ้ งตน
5. ทดสอบและแกไขการทํางานของเครือ่ งคอมพิวเตอรเบือ้ งตน
6. บํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรเบือ้ งตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ ลักษณะสมบัตขิ องเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร การเลือกใชหนวยความจําหลักและ
หนวยความจําสํารอง อุปกรณรอบขางคอมพิวเตอร ไดแก จอภาพ, เครือ่ งพิมพแบบตาง ๆ เครือ่ งอานและเขียน
บารโคด, สแกนเนอร, เครือ่ งอานและเขียน CD-ROM เปนตน การประกอบเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร ติดตัง้
อุปกรณประกอบกับคอมพิวเตอร การเตรียมอุปกรณสาํ หรับติดตัง้ ระบบ การเตรียมระบบและการทดสอบการ
ทํางาน ติดตัง้ โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารและโปรแกรมใชงานอุปกรณประกอบ การวิเคราะหขอ ขัดของและ
การแกปญ
 หา
3105-2202 งานบริการระบบอินเทอรเน็ต
3
(4)
(Internet System Services)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจการวางผัง การเลือกใชอปุ กรณและการใชงานระบบอินเทอรเน็ต
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารติดตัง้ ระบบและใหบริการการใชงานอินเทอรเน็ตในดานการสืบคนขอ
มูล การรับ-สงขาวสาร และสามารถสราง Home Page
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและวางผังระบบอินเทอรเน็ตเบือ้ งตน
2. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณระบบอินเทอรเน็ตตามทีอ่ อกแบบไว
3. ติดตัง้ และทดสอบระบบอินเทอรเน็ตตามทีอ่ อกแบบไว
4. ติดตัง้ โปรแกรมควบคุมและใชงานระบบอินเทอรเน็ตเบือ้ งตน
5. สืบคนขอมูล รับ-สงขาวสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส และสราง Home Page
6. บํารุงรักษาระบบอินเทอรเน็ตเบือ้ งตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ พืน้ ฐานการทํางานของระบบอินเทอรเน็ต การออกแบบและวางผัง การจัดเตรียมและ
เลือกใชอปุ กรณ การติดตัง้ และทดสอบระบบอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูลในอินเทอรเน็ต การรับสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) การใชโปรแกรมอัพโหลด-ดาวนโหลดขอมูล เชน Cute-FTP, WS-FTP เปนตน ศึกษา
World Wide Web (WWW) และใชโปรแกรมสําหรับสราง Home Page เชน Dream weaver, Front Page
เปนตน
3105-2203 งานซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณ
3
(4)
(Computer and Peripheral Devices Troubleshooting)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบตาง ๆ
2. เพือ่ ใหสามารถปฎิบตั กิ ารซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ตรวจสอบ และปรับปรุงสมรรถนะเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
2. ซอมบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ภายในเครือ่ งคอมพิวเตอร
3. ซอมบํารุงรักษาระบบจอภาพแสดงผลของเครือ่ งคอมพิวเตอร
4. ซอมบํารุงรักษาเครือ่ งพิมพสาํ หรับคอมพิวเตอร
5. ซอมบํารุงรักษาอุปกรณมลั ติมเิ ดีย สําหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร
6. ซอมบํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรระบบเครือขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ หลักการซอมบํารุงเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ การปรับปรุงสมรรถนะ
ของเครือ่ งคอมพิวเตอร การซอมบํารุงรักษาอุปกรณภายในเครือ่ งคอมพิวเตอร การซอมบํารุงจอภาพแสดง
ผล การซอมบํารุงเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร การซอมบํารุงอุปกรณมลั ติมเิ ดีย และเครือ่ งคอมพิวเตอร
เครือขาย
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3105-2204 งานบริการคอมพิวเตอรในอุตสาหกรรม
3
(4)
(Industrial Computer Services)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ หลักการและมาตรฐานการสือ่ สารขอมูล ระหวางคอมพิวเตอรกบั
ระบบควบคุมกระบวนการ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารใชโปรแกรมเพือ่ สรางภาพแสดงผลการควบคุมกระบวนการ มีทกั ษะ
ในการใชระบบมัลติโพรเซสเซอร อินพุตและเอาตพตุ ของคอมพิวเตอร เขียนภาพกราฟกของ
กระบวนการควบคุม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบ ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
2. เลือกใชและติดตัง้ ฮารดแวรและซอฟตแวรสาํ หรับคอมพิวเตอรในระบบควบคุมอุตสาหกรรม
3. ทดสอบและใชงานระบบคอมพิวเตอรควบคุมกระบวนการ
4. บํารุงรักษาคอมพิวเตอรในระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การสือ่ สารขอมูลของคอมพิวเตอรในระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม และการใชมลั
ติโพรเซสเซอร มัลติอนิ พุตแบบดิจติ อลและแอนะลอกในงานอุตสาหกรรม การเขียนกราฟกกระบวนการควบ
คุม การใชโปรแกรมควบคุมสําเร็จรูป เชน Lab View, Lab Tech, Genersis หรือการเขียนดวยโปรแกรมภาษา
ตาง ๆ การแสดงผลของกระบวนการควบคุมแบบตาง ๆ ทางจอภาพและเครือ่ งพิมพกราฟก เชน TREND
PANEL, TEXT ALARM เปนตน
3105–2205 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอร 1
3
(4)
(Special Problems in Computer 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอร
2. คนควา ทดลองในงานคอมพิวเตอร
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขัน้ ตอนการวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล
หัวของานพิเศษดานงานคอมพิวเตอร ตามความเหมาะสม
3105–2206 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอร 2
3
(4)
(Special Problems in Computer 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอร
2. คนควา ทดลองในงานคอมพิวเตอร
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขัน้ ตอนการวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล
หัวของานพิเศษดานงานคอมพิวเตอร ตามความเหมาะสม และไมซาํ้ ซอนกับรายวิชาอืน่
3105–2207 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอร 1
3
(4)
(Advance Topics in Computer 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานคอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารคนควาและหาความรูท างดานคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูท างดานคอมพิวเตอรเพิม่ เติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานีเ้ ปนรายวิชาทีจ่ ดั ไวสาํ หรับรองรับความกาวหนาทางคอมพิวเตอรทเ่ี กิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ มี
ความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร และมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตรนี้ ราย
ละเอียดของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสม
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3105–2208 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอร 2
3
(4)
(Advance Topics in Computer 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานคอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารคนควาและหาความรูท างดานคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูท างดานคอมพิวเตอรเพิม่ เติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานีเ้ ปนรายวิชาทีจ่ ดั ไวสาํ หรับรองรับความกาวหนาทางคอมพิวเตอรทเ่ี กิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ มี
ความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร และมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตรนี้ ราย
ละเอียดของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสมและไมซาํ้ ซอนกับรายวิชาอืน่
3105-2209 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอร
3
(4)
(Computer Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถประยุกตความรูใ นดานวิชาชีพ มาสรางเปนประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารสรางประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและกําหนดขอบขายของงานประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร
2. ออกแบบงานประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร
3. สรางและทดสอบงานประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร
4. เขียนคูม อื และสรุปรายงานผล
คําอธิบายรายวิชา
ประมวลผลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผลเดน
ชัด เพือ่ เปนการพิสจู นความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเ รียนจะตองวางแผน นําเสนอโครงงานผลงาน
ทางวิชาการ หรือการออกแบบ หรือสรางเครือ่ งหรืออุปกรณ ในงานอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรทเ่ี กีย่ วของให
แลวเสร็จในเวลากําหนดซึง่ จะตองมีรายงานผลการปฏิบตั ิ และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครงงาน
เมือ่ เสร็จสมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจ และสัมภาษณ
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3105-4201 ปฏิบตั งิ านเทคนิคคอมพิวเตอร 1
4
(*)
(Computer Techniques Apprenticeship 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน ตัง้ แตขน้ั ตอน
การวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและ
การใชงาน
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน
3105-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 2
4
(*)
(Computer Techniques Apprenticeship 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ ตัง้ แตขน้ั ตอน
การวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ประกอบ
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
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3105-4203 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 3
4
(*)
(Computer Techniques Apprenticeship 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล ตัง้ แตขน้ั ตอน
การวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและการสื่อ
สารขอมูล
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล
3105-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 4
4
(*)
(Computer Techniques Apprenticeship 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรม ตัง้
แตขน้ั ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรม
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
และการเขียนโปรแกรม
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรม
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียน
โปรแกรม
3105-2301 ระบบสือ่ สารดวยเสนใยนําแสง
3
(4)
(Fiber Optic Communication Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ หลักการสือ่ สารดวยเสนใยแกวนําแสง
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวัดและทดสอบหลักการรับ-สง สัญญาณ ผานเสนใยแกวนําแสง
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของการรับ-สงสัญญาณ ผานเสนใยแกวนําแสง
2. วัดและทดสอบสัญญาณผานเสนใยแกวนําแสง ในระบบดิจติ อลและแอนะลอก
3. วัดและทดสอบระบบสือ่ สารดวยเสนใยแกวนําแสง
4. วัดและทดสอบการ Interface และการวัดคาสูญเสีย ในเสนใยเแกวนําแสง
5. ประยุกตใชเสนใยแกวนําแสงในระบบโทรคมนาคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การวัดและทดสอบ โครงสราง และคุณลักษณะเสนใยแกวนําแสง หลักการรับ-สง
สัญญาณผานเสนใยแกวนําแสง อุปกรณทใ่ี ชในระบบสือ่ สารดวยเสนใยแกวนําแสง การมอดูเลชัน การดีมอดู
เลชัน ในระบบดิจติ อลและระบบแอนะลอก ผานเสนใยแกวนําแสง การ Interface และการวัดคาสูญเสียในเสน
ใยแกวนําแสง การประยุกตใชเสนใยแกวนําแสงในระบบโทรคมนาคม
3105-2302 ระบบสือ่ สารดาวเทียม
3
(4)
(Satellite Communications)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ หลักการสือ่ สารดาวเทียมในระบบโทรคมนาคม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารตรวจซอม ติดตัง้ บํารุงรักษา อุปกรณรบั สัญญาณจากดาวเทียม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการสือ่ สารดาวเทียมในระบบโทรคมนาคม
2. เลือกใชอปุ กรณประจําสถานีภาคพืน้ ดิน อุปกรณแยกสัญญาณ ถายทอดสัญญาณ จานสายอากาศ
และ LNA ระบบรับ-สง ความถีย่ า นตางๆ ของการรับ-สง สื่อสารดาวเทียม
3. คํานวณและเลือกขายการสื่อสารดาวเทียมระบบ FDMA, TDMA, PCM, VSAT
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4. ติดตัง้ บํารุงรักษาอุปกรณในการรับ-สงสัญญาณในระบบสือ่ สารดาวเทียม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติระบบสื่อสารดาวเทียม สวนประกอบและลักษณะการทํางานของดาวเทียม สถานี
ภาคพื้นดิน และอุปกรณประจําสถานีภาคพืน้ ดิน จานสายอากาศ และ LNA ระบบสงความถีย่ า นตาง ๆ อุปกรณ
ในการรับสัญญาณ แยกสัญญาณ ถายทอดสัญญาณ การคํานวณขายการสื่อสารดาวเทียม ระบบ FDMA,
TDMA, PCM และระบบ VSAT การศึกษาดูงานสถานีดาวเทียม การติดตัง้ บํารุงรักษาอุปกรณในการรับ-สง
สัญญาณในระบบสื่อสารดาวเทียม
3105-2303 ระบบสือ่ สารไมโครเวฟ
3
(4)
(Microwave Communication Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจการทํางานของอุปกรณและระบบการรับ-สงไมโครเวฟ
2. เพือ่ ใหสามารถในการปฏิบตั งิ านการวัด ทดสอบ ปรับแตง ระบบการรับ-สงไมโครเวฟ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบรับ-สง ไมโครเวฟ
2. ทดสอบการทํางานของระบบรับ-สง ไมโครเวฟ ดวยเครือ่ งมือทดสอบ
3. วัด และทดสอบอุปกรณ สวนประกอบระบบไมโครเวฟ
4. ทดสอบหลักการทํางานดิจติ อลไมโครเวฟ
5. วัด ทดสอบและปรับแตงระบบสือ่ สารไมโครเวฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การแบงความถี่ท่ัวๆ ไป และไมโครเวฟ การกระจายคลื่น และคุณสมบัตคิ ลืน่
ไมโครเวฟ ระบบการรับ-สง ไมโครเวฟ สวนประกอบและอุปกรณไมโครเวฟ หลักการทํางานของระบบ
ดิจติ อลไมโครเวฟ ลักษณะของสัญญาณดิจติ อล ขอพิจารณาเบื้องตน ในการออกแบบ Path Profile การวัด
และการปรับแตงทางไมโครเวฟดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ
3105-2304 ระบบสายสงและสายอากาศ
3
(4)
(Transmission Lines and Antennas Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ คุณลักษณะสายสงวิทยุ และสายอากาศในระบบโทรคมนาคม
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานวัดและทดสอบระบบสายสงและสายอากาศ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหคณ
ุ ลักษณะและการนําไปใชงานของสายสงวิทยุและสายอากาศ
2. ทดสอบคุณสมบัตสิ ายสงวิทยุเชน Zo , คา L , คา C , คา SWR
3. ออกแบบ ติดตัง้ วัดและทดสอบ ระบบสายสงและสายอากาศ และ Phasing Line
4. ประยุกตใชงานสายสงและสายอากาศ โดยคํานึงถึงการแพรกระจายคลืน่ ของสายอากาศ และการ
ใชอปุ กรณประกอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับพารามิเตอรทส่ี าํ คัญของสายสงวิทยุ เชน Zo , คา L , คา C, Velocity Factor,
Standing Wave, Sanding Wave Ratio (SWR), Smith Chart และการประยุกตใชงาน รวมทัง้ การออกแบบ
Phasing Line การ Radiation ของสายอากาศ ลักษณะและคุณสมบัติของสายอากาศชนิดตางๆ หลักการออก
แบบสายอากาศ อุปกรณประกอบสายอากาศ การวัดและทดสอบระบบสายสงและสายอากาศ รวมทัง้ การติดตัง้
3105-2305 ระบบเรดารและโซนาร
3
(4)
(RADAR and SONAR Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถวิเคราะหการทํางานของระบบเรดารและโซนาร
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับระบบเรดารและโซนาร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบเรดารและโซนาร
2. วัดและทดสอบระบบการทํางาน และวงจรของเรดารและโซนาร
3. ตรวจซอม บํารุงรักษาระบบเรดารและโซนาร เครือ่ งมือและอุปกรณทเ่ี กีย่ วของกับระบบเรดาร
และโซนาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การทํางานของเรดาร ชนิดของเรดาร และการนําไปใชงาน อุปกรณทใ่ี ชในระบบ
เรดาร บล็อกไดอะแกรม และวงจรของเรดาร การใชงานและซอมบํารุงรักษาเรดาร หลักการเบือ้ งตนของโซ
นาร บล็อกไดอะแกรมของโซนาร การใชงานและซอมบํารุงรักษาโซนาร การติดตัง้ การทดสอบ การใชงาน
และซอมบํารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณในระบบเรดารและโซนาร
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3105–2306 ปญหาพิเศษโทรคมนาคม 1
3
(4)
(Special Problems in Telecommunications 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญ
 หาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม
2. คนควา ทดลองในงานระบบโทรคมนาคม
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขัน้ ตอนการวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล
หัวของานพิเศษดานงานระบบโทรคมนาคมตามความเหมาะสม
3105–2307 ปญหาพิเศษโทรคมนาคม 2
3
(4)
(Special Problems in Telecommunications 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญ
 หาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม
2. คนควา ทดลองในงานระบบโทรคมนาคม
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขัน้ ตอนการวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล
หัวของานพิเศษดานงานระบบโทรคมนาคมตามความเหมาะสม และไมซซาํ้ อ นกับรายวิชาอืน่
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3105–2308 วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 1
3
(4)
(Advance Topics in Telecommunications 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานระบบโทรคมนาคม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารคนควาและหาความรูท างดานระบบโทรคมนาคม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูท างดานระบบโทรคมนาคมเพิม่ เติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานีเ้ ปนรายวิชาทีจ่ ดั ไวสาํ หรับรองรับความกาวหนาทางระบบโทรคมนาคมทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต
ซึง่ มีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสระบบโทรคมนาคม และมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตร
นี้ รายละเอียดของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสม
3105–2309 วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 2
3
(4)
(Advance Topics in Telecommunications 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานระบบโทรคมนาคม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารคนควาและหาความรูท างดานระบบโทรคมนาคม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูท างดานระบบโทรคมนาคมเพิม่ เติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานีเ้ ปนรายวิชาทีจ่ ดั ไวสาํ หรับรองรับความกาวหนาทางระบบโทรคมนาคมทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต
ซึง่ มีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสระบบโทรคมนาคมและมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตรนี้
รายละเอียดของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสมและไมซาํ้ ซอนกับรายวิชาอืน่
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3105-2310 ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม
3
(4)
(Telecommunications Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถประยุกตความรูใ นดานวิชาชีพ มาสรางเปนประดิษฐกรรมระบบโทรคมนาคม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารสรางประดิษฐกรรมงานระบบโทรคมนาคม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและกําหนดขอบขายของงานประดิษฐกรรมงานระบบโทรคมนาคม
2. ออกแบบงานประดิษฐกรรมงานระบบโทรคมนาคม
3. สรางและทดสอบงานประดิษฐกรรมงานระบบโทรคมนาคม
4. เขียนคูม อื และสรุปรายงานผล
คําอธิบายรายวิชา
ประมวลผลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผลเดน
ชัด เพือ่ เปนการพิสจู นความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเ รียนจะตองวางแผน นําเสนอโครงงานผลงาน
ทางวิชาการ หรือการออกแบบ หรือสรางเครือ่ งหรืออุปกรณ ในงานระบบโทรคมนาคมทีเ่ กีย่ วของใหแลวเสร็จ
ในเวลากําหนดซึ่งจะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครงงานเมือ่ เสร็จ
สมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจ และสัมภาษณ
3105-4301 ปฏิบตั งิ านระบบโทรคมนาคม 1
4
(*)
(Telecommunication Systems Apprenticeship 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบโทร
คมนาคม ดานระบบสือ่ สารแอนะลอก
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบโทรคมนาคม ดานระบบสือ่ สารแอนะลอก ตัง้ แตขน้ั ตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสือ่ สารแอนะลอก
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสื่อสารแอ
นะลอก
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบโทรคมนาคม ดานระบบสือ่ สารแอนะลอก
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสือ่ สารแอนะลอก
3105-4302 ปฏิบตั งิ านระบบโทรคมนาคม 2
4
(*)
(Telecommunication System Apprenticeship 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานระบบโทร
คมนาคม ดานระบบสือ่ สารดิจติ อล
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบโทรคมนาคม ดานระบบสือ่ สารดิจติ อล ตัง้ แตขน้ั ตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสือ่ สารดิจติ อล
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสื่อสาร
ดิจติ อล
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบโทรคมนาคม ดานระบบสือ่ สารดิจติ อล
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสือ่ สารดิจติ อล
3105-4303 ปฏิบตั งิ านระบบโทรคมนาคม 3
4
(*)
(Telecommunication System Apprenticeship 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบโทร
คมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือระบบสื่อสารไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือระบบสือ่ สาร
ไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม ตัง้ แตขน้ั ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา
รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือระบบสื่อสารไมโครเวฟ หรือ
ระบบสื่อสารดาวเทียม
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2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิง
โทรศัพท หรือระบบสื่อสารไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือระบบสือ่ สาร
ไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือระบบสือ่
สารไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม
3105-4304 ปฏิบตั งิ านระบบโทรคมนาคม 4
4
(*)
(Telecommunication System Apprenticeship 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบโทร
คมนาคม ดานเครือ่ งมือวัดและทดสอบในระบบโทรคมนาคม หรือระบบสายสงสายอากาศ หรือ
ระบบงานขายสายตอนนอก
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านโทรคมนาคม ดานเครือ่ งมือวัดและทดสอบในระบบโทรคมนาคม หรือ
ระบบสายสงสายอากาศ หรือระบบงานขายสายตอนนอก ตัง้ แตขน้ั ตอนการวางแผน การ
วิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรคมนาคม ดานเครือ่ งมือวัดและทดสอบในระบบโทรคมนาคม หรือระบบ
สายสงสายอากาศ หรือระบบงานขายสายตอนนอก
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรคมนาคม ดานเครือ่ งมือวัดและ
ทดสอบในระบบโทรคมนาคม หรือระบบสายสงสายอากาศ หรือระบบงานขายสายตอนนอก
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบโทรคมนาคม ดานเครือ่ งมือวัดและทดสอบในระบบโทร
คมนาคม หรือระบบสายสงสายอากาศ หรือระบบงานขายสายตอนนอก
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบโทรคมนาคม ดานเครือ่ งมือวัดและทดสอบในระบบโทร
คมนาคม หรือระบบสายสงสายอากาศ หรือระบบงานขายสายตอนนอก
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3105-2401 ระบบกระจายเสียงและภาพ
3
(4)
(Radio and Television Broadcasting Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจเทคนิคระบบหองสงภาพและเสียง
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านวัด ทดสอบ ติดตัง้ เครือ่ งมือและอุปกรณประกอบของระบบหองสง
ภาพและเสียง
3. เพือ่ ใหสามารถบํารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณประกอบ ของระบบหองสงภาพและเสียง
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเทคนิคระบบหองสงภาพและเสียง
2. วัด ติดตัง้ และทดสอบ เครือ่ งมือและอุปกรณประกอบของหองสงภาพและเสียง
3. บํารุงรักษาระบบหองสงภาพและเสียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ ระบบกระจายเสียงและภาพ การจัดการขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน คุณลักษณะและการ
ใชงานของเครือ่ งมือและอุปกรณของระบบหองสงภาพและเสียง
3105-2402 ระบบโทรทัศน CCTV, CATV, MATV
3
(4)
(CCTV, CATV, MATV Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานและเทคนิคของระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการออกแบบ ติดตั้งและทดสอบการทํางานของระบบโทรทัศน CCTV,
CATV และ MATV
3. เพือ่ ใหมคี วามสามารถตรวจสอบและบํารุงรักษา ระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการทํางานและเทคนิคของระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV
2. ออกแบบและติดตัง้ ระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV
3. วัดและทดสอบการทํางานระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV
4. ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

103
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบตั ริ ะบบสายอากาศเครือ่ งรับโทรทัศน สายนําสัญญาณ ระบบการรับสัญญาณ
จากดาวเทียม ระบบเชือ่ มตอและอุปกรณขยายสัญญาณ แยกสัญญาณ ลดสัญญาณ ผสมสัญญาณ มาตรฐาน
ระบบโทรทัศน การวัดและทดสอบระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV
3105-2403 ระบบสตูดโิ อ
3
(4)
(Studio Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการจัดหองสตูดโิ อ
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการออกแบบและจัดการหองสตูดโิ อ
3. เพือ่ ใหมคี วามสามารถเลือกใชอปุ กรณประกอบสําหรับหองสตูดโิ อ
4. เพือ่ ใหมคี วามสามารถวัดและทดสอบ บํารุงรักษาอุปกรณในหองสตูดโิ อ
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการจัดหองสตูดโิ อ
2. ออกแบบและจัดการหองสตูดโิ อ
3. เลือกใชอปุ กรณประกอบสําหรับหองสตูดโิ อ
4. วัดทดสอบ บํารุงรักษาอุปกรณในหองสตูดโิ อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ ระบบหองสตูดโิ อ เสียงและภาพ การออกแบบและการจัดการหองสตูดโิ อ การเลือก
ใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณในหองสตูดโิ อ
3105–2404 ปญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 1
3
(4)
(Special Problems in Audio and Video Systems 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญ
 หาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ
2. คนควา ทดลองในงานระบบเสียงและภาพ

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

104
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขัน้ ตอนการวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล
หัวของานพิเศษดานงานระบบเสียงและภาพตามความเหมาะสม
3105-2405 ปญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 2
3
(4)
(Special Problems in Audio and Video Systems 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญ
 หาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ
2. คนควา ทดลองในงานระบบเสียงและภาพ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขัน้ ตอนการวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล
หัวของานพิเศษดานงานระบบเสียงและภาพตามความเหมาะสม และไมซซาํ้ อ นกับรายวิชาอืน่
3105-2406 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงและภาพ 1
3
(4)
(Advance Topics in Audio and Video Systems 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานระบบเสียงและภาพ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารคนควาและหาความรูท างดานระบบเสียงและภาพ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูท างดานระบบเสียงและภาพเพิม่ เติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน
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คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานีเ้ ปนรายวิชาทีจ่ ดั ไวสาํ หรับรองรับความกาวหนาทางระบบเสียงและภาพทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต
ซึง่ มีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสระบบเสียงและภาพ และมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตร
นี้ รายละเอียดของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสม
3105–2407 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงและภาพ 2
3
(4)
(Advance Topics in Audio and Video Systems 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานระบบเสียงและภาพ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารคนควาและหาความรูท างดานระบบเสียงและภาพ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูท างดานระบบเสียงและภาพเพิม่ เติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานีเ้ ปนรายวิชาทีจ่ ดั ไวสาํ หรับรองรับความกาวหนาทางระบบเสียงและภาพทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต
ซึง่ มีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสระบบเสียงและภาพและมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตรนี้
รายละเอียดของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสมและไมซาํ้ ซอนกับรายวิชาอืน่
3105-2408 ประดิษฐกรรมระบบเสียงและภาพ
3
(4)
(Audio and Video System Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถประยุกตความรูใ นดานวิชาชีพ มาสรางเปนประดิษฐกรรมระบบเสียงและภาพ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารสรางประดิษฐกรรมงานระบบเสียงและภาพ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและกําหนดขอบขายของงานประดิษฐกรรมงานระบบเสียงและภาพ
2. ออกแบบงานประดิษฐกรรมงานระบบเสียงและภาพ
3. สรางและทดสอบงานประดิษฐกรรมงานระบบเสียงและภาพ
4. เขียนคูม อื และสรุปรายงานผล
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คําอธิบายรายวิชา
ประมวลผลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผลเดน
ชัด เพือ่ เปนการพิสจู นความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเ รียนจะตองวางแผน นําเสนอโครงงานผลงาน
ทางวิชาการ หรือการออกแบบ หรือสรางเครือ่ งหรืออุปกรณ ในงานระบบเสียงและภาพทีเ่ กีย่ วของใหแลวเสร็จ
ในเวลากําหนดซึ่งจะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครงงานเมือ่ เสร็จ
สมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจ และสัมภาษณ
3105-4401 ปฏิบตั งิ านระบบเสียงและภาพ 1
4
(*)
(Audio and Video System Apprenticeship 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและ
ภาพ ดานเทคโนโลยีระบบเสียง
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบเสียง ตัง้ แตขน้ั ตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบเสียง
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยี
ระบบเสียง
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบเสียง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบเสียง
3105-4402 ปฏิบตั งิ านระบบเสียงและภาพ 2
4
(*)
(Audio and Video System Apprenticeship 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและ
ภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ ตัง้ แตขน้ั ตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบ
ภาพ
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ
3105-4403 ปฏิบตั งิ านระบบเสียงและภาพ 3
4
(*)
(Audio and Video System Apprenticeship 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและ
ภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ตัง้ แตขน้ั
ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบวง
จรอิเล็กทรอนิกส
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3105-4404 ปฏิบตั งิ านระบบเสียงและภาพ 4
4
(*)
(Audio and Video System Apprenticeship 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและ
ภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือระบบโทรทัศน CATV MATV
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบเสียงและภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดโิ อ หรือระบบโทรทัศน
CATV MATV ตัง้ แตขน้ั ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพ
งาน

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือระบบโทรทัศน CATV MATV
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดิ
โอ หรือระบบโทรทัศน CATV MATV
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบเสียงและภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือระบบโทรทัศน
CATV MATV
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบเสียงและภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือระบบโทร
ทัศน CATV MATV
3105–6001 โครงการ
4
(*)
(Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริม่ การพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาทีเ่ กิดจากการทํางาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเครือ่ งมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ใหนกั ศึกษานําความรูจ ากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอ
โครงการ ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเครือ่ งมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วของ ใหเสร็จใน
เวลาทีก่ าํ หนด โดยรายงานผลการปฏิบตั งิ านเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะ
กรรมการประเมินผล
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
จุดประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สามารถปฏิบัติงานในระดับชางเทคนิค ผูควบคุม
งาน ผูชวยวิศวกร หรือประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ เจตคติ และประสบการณในดาน
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหมีความรู และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคโนโลยีโทรคมนาคมให
เกิดความเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรู และทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเทคโนโลยีโทรคมนาคมใหมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล
3. เพือ่ ใหมคี วามคิดวิเคราะห แกปญ
 หา สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
งานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ
5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
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มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญ
 หาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. อานแบบ เขียนแบบ งานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
7. เลือกวัสดุ อุปกรณ และกระบวนการทํางาน ในงานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
8. วางแผน ควบคุม พัฒนา งานสือ่ สารโทรคมนาคม
9. บํารุงรักษาและตรวจซอมเครื่องระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สาขางานระบบโทรศัพท
10. อานแบบ เขียนแบบ งานระบบโทรศัพท
11. เลือกวัสดุ อุปกรณและกระบวนการทํางานในระบบโทรศัพท
12. วางแผน ควบคุม ติดตั้งและทดสอบงานระบบโทรศัพท
13. บํารุงรักษาและตรวจซอมแกปญหาระบบโทรศัพท
สาขางานระบบขายสายตอนนอก
10. อานแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ งานระบบขายสายตอนนอก
11. เลือกวัสดุ อุปกรณ และกระบวนการทํางานในระบบสายตอนนอก
12. วางแผน ควบคุม ติดตั้งและทดสอบงานระบบสายตอนนอก
13. บํารุงรักษาและตรวจซอมแกปญ
 หาระบบสายตอนนอก
สาขางานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
10. อานแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ งานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
11. เลือกวัสดุ อุปกรณและกระบวนการทํางานในระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
12. วางแผน ควบคุม ติดตั้งและทดสอบงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
13. บํารุงรักษาและตรวจซอมแกปญหาระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ
10. อานแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ งานระบบสื่อสารวิทยุ
11. เลือกวัสดุ อุปกรณและกระบวนการทํางานในระบบสื่อสารวิทยุ
12. วางแผน ควบคุม ติดตั้งและทดสอบงานระบบสื่อสารวิทยุ
13. บํารุงรักษาและตรวจซอมแกปญหาระบบสื่อสารวิทยุ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
__________________________
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 92 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
( 14 หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
( 28 หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 16 หนวยกิต )
2.4 โครงการ
( 4 หนวยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชัว่ โมง
รวม ไมนอยกวา

24

หนวยกิต

62

หนวยกิต

6

หนวยกิต

92

หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบ
เทาในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขางานอิเล็กทรอนิกส สาขางาน
โทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอื่นหรือมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัส
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3105-0001
3105-0002
3105-0003
3105-0004
3105-0005

รายวิชา
งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส
งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
งานพืน้ ฐานวงจรพัลสและดิจติ อล
งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(5)
2
(4)
2
(4)
3
(4)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
3
(4)
19
(30)

113
1. หมวดวิชาสามัญ
24
หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชัว่ โมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย
3
(3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
2
(3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
2
(3)
3000-1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
1
(1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา
2
(2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
1
(1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร
2
(2)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชัว่ โมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร
3
(4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2
3
(3)
3000-1526 แคลคูลัส 1
3
(3)
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
62 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
14 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ
กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3119 -1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3
(4)
3119-1002 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2
(3)
3119-1003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3
(4)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ
3
(3)
3000-020X กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3
(4)
หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆ
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2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
28 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-9 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3119-2001 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร
3
(4)
3119-2002 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง
2
(3)
3119-2003 การสื่อสารดาวเทียม
2
(3)
3119-2004 ไมโครเวฟเทคโนโลยี
2
(3)
3119-2005 ระบบโทรศัพท
3
(4)
3119-2006 ระบบรับสงดวยเสนใยแกวนําแสง
3
(4)
3119-2007 ระบบสื่อสารวิทยุ
2
(3)
3119-2008 สายสงและสายอากาศโทรคมนาคม
2
(3)
3119-2009 หลักการโทรคมนาคม
2
(3)
3119-2010 การสื่อสารขอมูล
3
(4)
3119-2011 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2
(3)
3119-2012 ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
2
(3)
3119-2013 คอมพิวเตอรฮารดแวร
3
(4)
3119-2014 เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารวิทยุ
2
(3)
3119-2015 โครงขายบริการสือ่ สารรวมระบบดิจติ อล
2
(3)
3119-2016 เทคโนโลยีเคเบิลใตน้ํา
2
(3)
3119-2017 พัลสเทคนิค
2
(3)
3119-2018 ปญหาพิเศษเทคโนโลยีโทรคมนาคม
3
(4)
3119-2019 ระบบโทรทัศนรายละเอียดสูง
2
(3)
3105-2019 คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3
(3)
3105-2020 พื้นฐานสนามแมเหล็กไฟฟา
3
(3)
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
16 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 4 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางาน
หนึง่ หรือเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิตที่กําหนด
1. วิชาชีพสาขางานระบบโทรศัพท
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3119-2101 หลักการของชุมสายโทรศัพท เอสพีซี
3
(4)
3119-2102 ระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขา
2
(3)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3119-2103
3119-2104
3119-2105
3119-2106
3119-2107
3119-2108
3119-4101
3119-4102
3119-4103
3119-4104

การบํารุงรักษาชุมสายโทรศัพท
เทคนิคการจราจรทางโทรศัพท
ระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท
ระบบสัญญาณโทรศัพท
เทคนิคระบบโทรศัพทสาธารณะ
วิทยาการกาวหนาระบบโทรศัพท
ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 1
ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 2
ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 3
ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 4

2. วิชาชีพสาขางานระบบขายสายตอนนอก
รหัส
รายวิชา
3119-2201 ระบบขายสายตอนนอก
3119-2202 หลักการเคเบิลใยแกวนําแสง
3119-2203 การสํารวจและออกแบบขายสาย
3119-2204 การติดตั้งขายสาย
3119-2205 การตัดตอเคเบิล
3119-2206 การบํารุงรักษาขายสาย
3119-2207 งานเขียนแบบและอานแบบงานสายตอนนอก
3119-2208 วิทยาการกาวหนาระบบขายสายตอนนอก
3119-4201 ปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก 1
3119-4202 ปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก 2
3119-4203 ปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก 3
3119-4204 ปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก 4

3
2
2
3
3
2
4
4
4
4

(4)
(3)
(3)
(4)
(4)
(3)
(*)
(*)
(*)
(*)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
2
(3)
3
(4)
2
(3)
2
(3)
3
(4)
2
(3)
4
(*)
4
(*)
4
(*)
4
(*)

3. วิชาชีพสาขางานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3119-2301 เทคนิคระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ
3
(4)
3119-2302 เทคโนโลยีระบบดิจิตอลทางสาย
2
(3)
3119-2303 การบํารุงรักษาระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
2
(3)
3119-2304 เครื่องมือวัดและทดสอบระบบเครือขายขอมูล
2
(3)
3119-2305 วิทยาการกาวหนาระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 2
(3)
3119-2306 ระบบอินเตอรเน็ต
2
(3)
3119-4301 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 1
4
(*)
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3119-4302 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 2
3119-4303 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3
3119-4304 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 4

4
4
4

4. วิชาชีพสาขางานระบบสื่อสารวิทยุ
รหัส
รายวิชา
3119-2401 ระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3119-2402 ระบบโทรทัศนวงจรปด
3119-2403 เครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร
3119-2404 การบํารุงรักษาระบบดิจติ อลไมโครเวฟ
3119-2405 ระบบดาวเทียม GPS
3119-2406 ระบบ MATV และ CATV
3119-2407 ระบบสตูดโิ อและการผลิตรายการ
3119-2408 วิทยาการกาวหนาระบบสื่อสารวิทยุ
3119-4401 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 1
3119-4402 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 2
3119-4403 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 3
3119-4404 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 4

(*)
(*)
(*)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
3
(4)
3
(4)
2
(3)
4
(*)
4
(*)
4
(*)
4
(*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัส
รายวิชา
3119-6001 โครงการ

4

หนวยกิต
หนวยกิต (ชัว่ โมง)
4
(*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชัว่ โมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ชัว่ โมง รวมไมนอยกวา 120 ชัว่ โมง
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3119-1001

การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3
(4)
(Electric Circuit Analysis)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหวงจรและโครงขายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ าน วัด ทดสอบ ดวยเครือ่ งมือและอุปกรณ
3. เพือ่ ใหสามารถวางแผนการทดสอบ แปลความหมายขอมูลและเขียนรายงาน
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟา และผลตอบสนองตอไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับของ
โครงขายไฟฟา
2. วัด ทดสอบ คุณลักษณะทางไฟฟาและผลตอบสนองตอไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ ของ
วงจรตัวตานทาน คาปาซิเตอร อินดักเตอร และวงจรแมเหล็กไฟฟา
3. วิเคราะห คุณลักษณะทางไฟฟา และผลตอบสนองตอไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ ของ วง
จร ตัวตานทาน คาปาซิเตอรอนิ ดักเตอร และวงจรแมเหล็กไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ ทฤษฎีโครงขาย (Network
theorems) ไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ คุณลักษณะทางไฟฟาและผลตอบสนองตอไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับของวงจรตัวตานทาน คาปาซิเตอร และอินดักเตอร วงจรแมเหล็กไฟฟา กําลังไฟฟากระแสสลับ
วงจรเรโซแนนซ ฟลเตอร พารามิเตอรของวงจรสองทางเขาออก (Two-Port Parameters) ระบบไฟฟาโพลีเฟส
วงจรทรานสฟอรเมอร วงจรคับเปล สัญญาณไฟฟาทีไ่ มเปนรูปคลืน่ ไซนและฮารโมนิกส
3119-1002

เครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2 (3)
(Electrical and Electronic Instruments)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานและการใชเครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตา ง ๆ
2. เพือ่ ใหมที กั ษะในการใชเครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตา ง ๆ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของเครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. กําหนดคุณลักษณะทัว่ ไปของเครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. จัดเตรียมและเลือกใชเครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
4. ออกแบบและติดตัง้ เครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
5. ใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การวัด หนวยของการวัดทางไฟฟา ความเทีย่ งตรง และความแมนยําในการวัด หลัก
การทํางาน โครงสราง การขยายยานวัด การตรวจซอมและบํารุงรักษามัลติมเิ ตอร วัตตมเิ ตอร ฟรีเควนซีมเิ ตอร
บริดจมเิ ตอร อิเล็กทรอนิกสมลั ติมเิ ตอร การใชทรานสดิวเซอรในการวัด และเครือ่ งวัดอิเล็กทรอนิกสในงานอุต
สาหกรรม
3119-1003

การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3 (4)
(Electronic Circuit Analysis)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจคุณสมบัตขิ องอุปกรณในวงจรยานความถีต่ าํ่
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหการทํางานของอุปกรณในวงจรยานความถีต่ าํ่
3. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชงานของอุปกรณในวงจรยานความถีต่ าํ่
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคระหวงจรและอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
2. วิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาของไดโอด ทรานซิสเตอร และเฟต
3. วิเคราะหวงจรแหลงจายกําลังและวงจรขยายยานความถีต่ าํ่
4. ออกแบบวงจรแหลงจายกําลังและวงจรขยายยานความถีต่ าํ่
5. วัดและทดสอบวงจรดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติทางไฟฟา พารามิเตอรและการใชงานของไดโอด ทรานซิสเตอร
และเฟต การแปลความหมายจาก DATA SHEET การใหไบแอส การวิเคราะห และออกแบบวงจรแหลงจาย
กําลัง วงจรขยายในยานความถี่ต่ํา สําหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายแบบ
เนกาตีฟฟดแบค และวงจรขยายกําลัง

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
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3119-2001

ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร
3 (4)
(Digital and Microprocessor)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของวงจรดิจติ อล
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารออกแบบวงจรดิจติ อลแบบคอมบิเนชัน่ และซีเควนเชียล
3. เพือ่ ใหสามารถวัดและทดสอบวงจรดิจติ อล
4. เพื่อใหเขาใจโครงสรางการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร
5. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมใหไมโครโพรเซสเซอรติดตอกับหนวยความจําและอุปกรณภาย
นอกเพือ่ ใหนาํ ไปประยุกตใชงานในวิชาชีพ
6. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของวงจรดิจติ อล
2. ออกแบบวงจรดิจติ อลแบบคอมบิเนชัน่ และซีเควนเชียล
3. วัดและทดสอบวงจรดิจติ อล
4. ประยุกตใชงานวงจรดิจติ อลในงานอุตสาหกรรม
5. วิเคราะหหลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร
6. เขียนโปรแกรมใหไมโครโปรเซสเซอรติดตอกับหนวยความจํา
7. ทดลองการรับและสงขอมูลระหวางไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณภายนอก
8. ประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอรในวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การวิเคราะหและออกแบบวงจรคอมบิเนชัน่ การลดรูปสมการ วงจรลอจิก วงจร
มัลติเพล็กซ วงจรดีมลั ติเพล็กซ วงจรดีโคดเดอร วงจรเอ็นโคดเดอร วงจรคอมพาเรเตอร วงจรโมโนเตเบิล
วงจรสัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรชิพรีจสิ เตอร บัฟเฟอร วงจรคํานวณทางคณิตศาสตรโครง
สรางและการใชงานหนวยความจําแบบตาง ๆ วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกกับดิจติ อล และการประยุกตใชงาน
ในทางอุตสาหกรรม โครงสรางไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณและขบวนการทํางานตาง ๆ ของไมโครโปรเซส
เซอร การติดตอไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา หลักการรับและสงขอมูลกับอุปกรณภายนอก ขบวน
การดีเอ็มเอ และการอินเทอรรัพต เทคนิคและวิธกี ารอินเทอรรพั ตแบบตาง ๆ การเขียนโปรแกรมภาษา
แอสเซมบลี โดยใชชุดคําสั่งของไมโครโพรเซสเซอร การเขียนโปรแกรมใหไมโครโพรเซสเซอรติดตอกับ
หนวยความจําและอุปกรณภายนอกเบือ้ งตนและการประยุกตใชงานอืน่ ๆ
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3119-2002

การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง
2 (3)
(High Frequency Electronic Circuit Analysis)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจคุณสมบัตกิ ารทํางานและการใชงานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในวงจรยาน
ความถีส่ งู
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการวัดและทดสอบวงจรใชงานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในวงจร
ยานความถีส่ งู
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถีส่ งู
2. อธิบายคุณสมบัตทิ างไฟฟาและพารามิเตอรในยานความถีส่ งู ของไดโอด ทรานซิสเตอรและเฟต
3. วิเคราะหและออกแบบวงจรยานความถีส่ งู เชน วงจรออสซิเลเตอร วงจรขยายยานความถี่สูง
วงจรขยายแบบจูนด วงจรทวีความถี่ วงจรแมชชิง่ และฟลเตอร
4. ทดสอบคุณสมบัตทิ างไฟฟาและพารามิเตอรของอุปกรณในยานความถีส่ งู
5. ทดสอบวงจรใชงานของอุปกรณในวงจรยานความถีส่ งู
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การทดสอบคุณสมบัตทิ างไฟฟาและพารามิเตอรในยานความถีส่ งู ของ
ไดโอด ทรานซิสเตอร และเฟต การวิเคราะหและออกแบบวงจรออสซิเลเตอร วงจรขยายยานความถี่สูง วงจร
ขยายแบบจูนด วงจรทวีความถี่ วงจรแมชชิง และฟลเตอร
3119-2003

การสือ่ สารดาวเทียม
2 (3)
(Satellite Communications)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและการทํางานของระบบการสื่อสารดาวเทียม
2. เพือ่ ใหเขาใจเทคโนโลยีการสือ่ สารดาวเทียมและรีโมตเซ็นซิง
3. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ ปรับแตง ทดสอบสัญญาณของระบบสื่อสารดาวเทียม
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบการสือ่ สารดาวเทียม
2. จัดเตรียมอุปกรณระบบสือ่ สารดาวเทียมตามขอกําหนดทางเทคนิค
3. ติดตัง้ ระบบสือ่ สารดาวเทียมตามขอกําหนดทางเทคนิค
4. ปรับแตงจานสายอากาศและ เครือ่ งรับสง ระบบสื่อสารดาวเทียม
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
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5. ทดสอบคาพารามิเตอรของ เครือ่ งรับสง ระบบสื่อสารดาวเทียม
6. บํารุงรักษา ระบบสื่อสารดาวเทียม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ หลักการเบือ้ งตนระบบดาวเทียม ความตองการของเครือขายดาวเทียม ลักษณะวง
โคจรของดาวเทียม การทํางานของดาวเทียมในอวกาศ อุปกรณภายในของดาวเทียม สถานีภาคพืน้ ดิน ระบบ
MULTIPLE ACCESS การประยุกตและเลือกใช เชน PALAPA, THAICOM, INTELSAT, SPOT1,
LANDSAT, NOAA/JRS1 ,INFOSAT การปรับจานสายอากาศ การทดสอบกําลังของเครือ่ งสงและตรวจสอบ
ความถีส่ ง ความถีร่ บั อัตราการขยายและทดสอบสัญญาณรบกวน ทัศนศึกษาและดูงานสถานีควบคุมดาวเทียม
ภาคพื้นดิน
3119-2004

ไมโครเวฟเทคโนโลยี
2 (3)
(Microwave Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณและระบบการรับ-สงไมโครเวฟ
2. เพือ่ ใหสามารถในการปฏิบตั งิ านการวัด ทดสอบ ปรับแตง ระบบการรับ-สงไมโครเวฟ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบรับ-สง ไมโครเวฟ
2. ทดสอบการทํางานของระบบรับ-สง ไมโครเวฟ ดวยเครือ่ งมือทดสอบ
3. วัด และทดสอบอุปกรณ สวนประกอบระบบไมโครเวฟ
4. ทดสอบหลักการทํางานดิจติ อลไมโครเวฟ
5. วัดและปรับแตงระบบการสือ่ สารไมโครเวฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การแบงความถีท่ ว่ั ๆ ไป และไมโครเวฟ การกระจายคลื่น และ คุณสมบัตคิ ลืน่
ไมโครเวฟ ระบบการรับ-สง ไมโครเวฟ สวนประกอบและอุปกรณไมโครเวฟ หลักการทํางานของระบบ
ดิจติ อลไมโครเวฟ ลักษณะของสัญญาณดิจติ อล ขอพิจารณาเบือ้ งตนในการออกแบบ Path Profile การวัด
และการปรับแตงทางไมโครเวฟ เชน การวัด Power ,SWR , Attenuation ดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ
3119-2005

ระบบโทรศัพท
3 (4)
(Telephone Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ หลักการทํางานของเครื่องโทรศัพท ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท
2. เพือ่ ใหสามารถตรวจซอมเครือ่ งโทรศัพท ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของเครือ่ งโทรศัพท ชุมสายโทรศัพท
2. ตรวจซอมโทรศัพทแบบ Pulse , DTMF
3. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพทแบบ Manual Operator
4. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพทแบบอัตโนมัตเิ ชน PABX, Cross Bar , SPC
5. วัดและทดสอบระบบโทรศัพทเซลลูลาร, ระบบ ISDN
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การวัดและทดสอบเกีย่ วกับวงจรและการทํางานของเครือ่ งโทรศัพทแบบตาง ๆ เชน
Pulse, DTMF ระบบชุมสายโทรศัพทเชน Manual Operator, อัตโนมัติ (PABX, Cross Bar, SPC) ระบบ
โทรศัพทเซลลูลาร ระบบ ISDN การจัดการการบริหารโครงขายโทรศัพท ระบบจายพลังงาน พลังงานสํารอง
และระบบกราวด
3119-2006

ระบบรับสงดวยเสนใยแกวนําแสง
3
(4)
(Fiber Optic Transmission Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจพืน้ ฐานการเดินทางของแสง การรับสงสัญญาณหรือขอมูล การผิดรูปของสัญญาณ
ในเสนใยแกวนําแสง การมอดูเลตและมัลติเพล็กซสญ
ั ญาณแสง
2. เพือ่ ใหสามารถทําการเชือ่ มตอ วัด และทดสอบเสนใยแกวนําแสง
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพ
1. ประยุกตใชเสนใยแกวนําแสงและอุปกรณในระบบรับสง
2. ติดตัง้ ระบบรับสงดวยเสนใยแกวนําแสง
3. เชือ่ มตอ, วัด, ทดสอบ เสนใยแกวนําแสง
4. วิเคราะหลกั ษณะสัญญาณในระบบรับสงดวยเสนใยแกวนําแสง
5. บํารุงรักษาระบบรับสงดวยเสนใยแกวนําแสง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ พืน้ ฐานการเดินทางของแสงในเสนใยแกวนําแสง วิธกี ารรับสงสัญญาณหรือขอมูล
ผานเสนใยแกวนําแสง การมอดูเลต เทคนิคการมัลติเพล็กซ การผิดรูปของสัญญาณในเสนใยแกวนําแสง การ
สือ่ สารขอมูลดวยสัญญาณแสงในเสนใยแกวนําแสง การเชือ่ มตอเสนใยแกวแบบ Mechanical Splice และ
แบบ Fusion Splice การวัดและทดสอบคาพารามิเตอรตาง ๆ ในระบบรับสงสัญญาณผานเสนใยแกวนําแสง
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3119-2007

ระบบสือ่ สารวิทยุ
2 (3)
(Radio Communication Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการของเครือ่ งสงและเครือ่ งรับ FM, ระบบ Cellular Radio, ระบบ
Cell processing, Protocol และระบบวิทยุตดิ ตามตัว
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารติดตัง้ ปรับแตง ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบสื่อสารวิทยุ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดเตรียมอุปกรณระบบสือ่ สารวิทยุตามขอกําหนดทางเทคนิค
2. ติดตัง้ ระบบสือ่ สารวิทยุตามขอกําหนดทางเทคนิค
3. ปรับแตงระบบสือ่ สารวิทยุ ตามขอกําหนดทางเทคนิค
4. ทดสอบระบบสือ่ สารวิทยุ
5. บํารุงรักษาระบบสื่อสารวิทยุ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การทํางานของเครือ่ งสงและเครือ่ งรับ FM. การทดสอบและการปรับแตงเครือ่ งสง
และเครือ่ งรับFM. หลักการของ Cellular Radio ระบบ Cellular Cell Processing, Digital Cellular
Protocols, Paging System
3119-2008

สายสงและสายอากาศโทรคมนาคม
2 (3)
(Telecommunication Transmission Line and Antenna)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจคุณสมบัตแิ ละการใชงานของสายสงในระบบโทรคมนาคมทัง้ แบบโลหะและแบบ
เสนใยแกวนําแสง
2. เพื่อใหเขาใจคุณสมบัติและการทํางานของสายอากาศในระบบโทรคมนาคม
3. เพือ่ ใหสามารถวัด ทดสอบ ติดตัง้ บํารุงรักษาสายสงและสายอากาศในระบบโทรคมนาคม
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชสายสงและสายอากาศโทรคมนาคม
2. ติดตั้งระบบสายสงและสายอากาศโทรคมนาคม
3. เชือ่ มตอ วัด ทดสอบ สายสงและสายอากาศโทรคมนาคม
4. วิเคราะหลักษณะคาพารามิเตอรตาง ๆ ในสายสงและสายอากาศโทรคมนาคม
5. บํารุงรักษาระบบสายสงและสายอากาศโทรคมนาคม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ คุณสมบัตขิ องระบบสายสง คาอิมพีแดนซ แบนดวดิ ท คาลดทอน ความเร็วคลืน่
การคํานวณคาความสูญเสียและ Zo ของ Resistive Attenuater คุณสมบัติของ 4 Wire Hybrid แบบใชความ
ตานทานและหมอแปลง หลักการและสวนประกอบของการสงสัญญาณแสงบนเสนใยแกวนําแสง การใชงาน
ขัว้ ตอชนิดตาง ๆ คุณสมบัติและการกระจายคลื่นในสายอากาศ การคํานวณหาคา S.W.R วงจรอิมพีแดนซ
แมตชิง พารามิเตอรพน้ื ฐานของสายอากาศและการคํานวณ การประยุกต Smith Chart การออกแบบและใช
งานสายอากาศแบบเรโซแนนซ และนอนเรโซแนนซ ลูป อาเรย ไมโครเวฟ การวัดและทดสอบคาพารา
มิเตอรของสายสงและสายอากาศ การตอสายสงสัญญาณดวยขั้วตอชนิดตาง ๆ รวมทัง้ การติดตัง้ และบํารุง
รักษาสายสงและสายอากาศในระบบโทรคมนาคม
3119-2009

หลักการโทรคมนาคม
2 (3)
(Telecommunication Concept)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ หลักการมอดูเลชันและดีมอดูเลชัน ในเชิงคณิตศาสตรของระบบสื่อสาร
แอนะลอกและระบบสือ่ สารดิจติ อล
2. เพือ่ ใหสามารถวัดและทดสอบระบบมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในระบบสือ่ สารแอนะลอกและ
ระบบดิจติ อล
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตรของระบบสือ่ สารแอนะลอกและ
ระบบสือ่ สารดิจติ อล
2. วัดและทดสอบระบบมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในระบบสือ่ สารแอนะลอกและระบบสือ่ สาร
ดิจติ อล
3. วัดและทดสอบคุณสมบัตริ ะบบมัลติเพล็กซ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติ ระบบโทรคมนาคม กฎ ระเบียบ ขอบังคับและพระราชบัญญัตเิ กีย่ วกับวิทยุ
โทรคมนาคม ทัง้ ในประเทศและสากล การมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตรและวงจร AM, BM
(Balance Mod) และ SSB(Single Side Band) การมัลติเพล็กซในระบบ FDM, TDM, PM (Phase Modulation),
PLL(Phase Lock Loop) ควอดดราเจอรดเี ท็กเตอรและ Frequency Synthesizer, PAM (Pulse Amplitude
Modulation), PPM (Pulse Position Modulation), PWM (Pulse Width Modulation), FSK (Frequency Shift
Keying) PSK (Phase Shift Keying), และ ASK (Amplitude Shift Keying), TDM (Time Division Multiplex)
ระบบ PCM( Pulse Code Modulation) การวัดและทดสอบวงจรมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในระบบสือ่ สารแอ
นะลอกและระบบสือ่ สารดิจติ อลดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
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3119-2010

การสือ่ สารขอมูล
3 (4)
(Data Communications)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจพืน้ ฐานของการสือ่ สารขอมูลและรูปแบบทิศทางการรับขอมูล
2. เพือ่ ใหเขาใจรูปแบบของสัญญาณทีใ่ ชในการรับสงขอมูล เครือ่ งมือและอุปกรณทใ่ี ชในการ
สื่อสารขอมูล
3. เพือ่ ใหเขาใจวิธกี ารสงผานขอมูลลงบนสายสือ่ สาร
4. เพือ่ ใหเขาใจวิธกี ารปองกันการผิดพลาดในการรับขอมูล
5. เพื่อใหเขาใจโครงขายของการสื่อสารขอมูล
6. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพืน้ ฐานการสือ่ สารขอมูล
2. ติดตั้งอุปกรณในโครงขายการสื่อสารขอมูล เชน โมเด็ม และการเชือ่ มตอตามมาตรฐาน EIA
3. วัดและทดสอบการรับสงขอมูลผานโครงขายการสื่อสารขอมูล
4. ตรวจสอบและแกไขความผิดพลาดของขอมูล
5. บํารุงรักษาระบบการสื่อสารขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ พื้นฐานการสื่อสารขอมูล องคประกอบตาง ๆ ของระบบสื่อสารขอมูล สวน
ประกอบและหนาที่ของโมเด็ม รูปแบบและทิศทางการรับสงขอมูล การมอดูเลชันและมาตรฐานที่ใชกับ
โมเด็ม การเชือ่ มตอของโมเด็มตามมาตรฐาน EIA การตรวจจับและแกไขความผิดพลาดของขอมูล การทํางาน
ของ Statmux, Packet Switched และโปรโตคอล X.25 การบํารุงรักษาระบบการสื่อสารขอมูล
3119-2011

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2 (3)
(Computer Network Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจการติดตอสือ่ สารระหวางไมโครคอมพิวเตอรกบั อุปกรณประกอบตาง ๆ หนาทีแ่ ละ
การทํางานของอุปกรณตดิ ตอสือ่ สารและมาตรฐานตาง ๆ ของอุปกรณสื่อสารในระบบ Network
2. สามารถติดตั้งอุปกรณและโปรแกรม เพือ่ เชือ่ มตอคอมพิวเตอรเขาเปนระบบเครือขายทัง้ ใน
ระยะใกลและไกล โดยผานโมเด็ม, เรานเตอร ฯลฯ และสามารถวิเคราะหหาสาเหตุขอขัดของ
ของเครือขายคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและวางผังระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณระบบเครือขายคอมพิวเตอรตามแบบ
3. ติดตั้งและทดสอบระบบเครือขายตามแบบ
4. ติดตัง้ โปรแกรมควบคุมและใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
5. บํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ คุณลักษณะ การเลือกใช การติดตัง้ อุปกรณ และการทดสอบHard ware และ Soft
ware การออกแบบระบบเครือขาย การติดตอสือ่ สารระหวางไมโครคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ การสง
สัญญาณแบบแอนะลอกและดิจติ อล OSI Model, Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology WAN, VLAN,
VPN (Virtual Private Network), ATM (Asynchronous Transfer Mode), ISDN, ADSL, FDDI, มาตรฐานการ
สือ่ สารขอมูลแบบตาง ๆ เชน IEEE802.X, IEEE Series, V Series, X Series etc. อุปกรณเน็ตเวิรก เชน
Hub, Switching Hub, Bridge, Router, Fiber Optics, Modem ติดตัง้ เครือขายคอมพิวเตอรทง้ั ดานฮารดแวรและ
ซอฟตแวร การจัดระบบเครือขาย การวิเคราะหหาสาเหตุและการแกไขเมื่อระบบเครือขายขัดของ
3119-2012

ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
2 (3)
(Mobile Telephone Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการทํางานของโทรศัพทเคลือ่ นที่
2. เพือ่ ใหเขาใจหลักการทํางานของสถานีฐานของโทรศัพทเคลือ่ นที่
3. เพือ่ ใหเขาใจระบบสัญญาณสําหรับโทรศัพทเคลือ่ นที่
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบโทรศัพทเคลือ่ นทีแ่ ละอุปกรณสถานีฐาน
2. วัดและทดสอบระบบสัญญาณสําหรับโทรศัพทเคลือ่ นที่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ริ ะบบโทรศัพทเคลือ่ นทีเ่ บือ้ งตน สถานีฐาน เครือ่ งโทรศัพทเคลือ่ นทีร่ ะบบความถี่
และ Cell Planning ระบบสัญญาณสําหรับโทรศัพทเคลือ่ นที่ ระบบวิทยุตดิ ตามตัว การวัดทดสอบและการ
วิเคราะหสญ
ั ญาณดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

128
3119-2013

คอมพิวเตอรฮารดแวร
3 (4)
(Computer Hardware)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจคุณลักษณะของคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบตาง ๆ
2. เพือ่ ใหสามารถเลือกใชอปุ กรณประกอบไดอยางเหมาะสม การประกอบเครื่องไมโคร
คอมพิวเตอร การติดตั้งและทดสอบการทํางานของคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณ Hard ware และ Soft ware ตามความตองการของระบบงาน
2. ทดสอบคุณลักษณะทัว่ ไปและตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณ Hard ware และ Soft ware
ของคอมพิวเตอร
3. ประกอบอุปกรณตา ง ๆ ในเครือ่ งคอมพิวเตอร
4. ติดตัง้ โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารและโปรแกรมประยุกตใชงานเบือ้ งตน
5. ทดสอบและแกไขการทํางานของเครือ่ งคอมพิวเตอรเบือ้ งตน
6. บํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรเบือ้ งตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ คุณลักษณะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร การเลือกหนวยความจําหลัก และหนวย
ความจําสํารอง อุปกรณรอบขางคอมพิวเตอร ไดแก จอภาพ เครือ่ งพิมพแบบตาง ๆ เครือ่ งอานและเขียนบาร
โค็ด สแกนเนอร เครือ่ งอานและเขียน CD-ROM เปนตน การประกอบเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร ติดตัง้
อุปกรณประกอบกับคอมพิวเตอร การเตรียมอุปกรณสาํ หรับติดตัง้ ระบบ การเตรียมระบบ และการทดสอบการ
ทํางาน ติดตัง้ โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารและโปรแกรมใชงานอุปกรณประกอบ การวิเคราะหขอ ขัดของและ
การแกปญ
 หา
3119-2014

เครือ่ งมือวัดในระบบสือ่ สารวิทยุ
2 (3)
(Radio Communication Instruments)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการของเครือ่ งมือวัดในระบบสือ่ สารวิทยุ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารติดตัง้ ปรับแตง ทดสอบ และบํารุงรักษาเครือ่ งมือวัดในระบบสือ่ สาร
วิทยุ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานเครือ่ งมือวัดในระบบสือ่ สารวิทยุ
2. ใชงานเครือ่ งมือวัดในระบบสือ่ สารวิทยุ
3. บํารุงรักษาเครือ่ งมือวัดในระบบสือ่ สารวิทยุ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ วงจร การทํางาน และการใชงาน ของเครือ่ งมือวัดและทดสอบ ในระบบสือ่ สารวิทยุ
ตาง ๆ เชน RF. Bridge, RF. Power Meter, RF. Generator, Vector Generator, Digital Dip Meter เครื่อง
วิเคราะหสัญญาณ Wave Analyzer, Antenna Analyzer, Digital Transmission Analyzer, Protocol Analyzer,
Noise and Interference Test Set, Digitizing Oscilloscope, Service Monitor, เครือ่ งวัดความถี่ เครือ่ งวัด Bit
Error, Level Meter และเครือ่ งมือวัดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ การใชงานและการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
และทดสอบในระบบสือ่ สารวิทยุ
3119-2015

โครงขายบริการสือ่ สารรวมระบบดิจติ อล
2 (3)
(ISDN)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการพืน้ ฐาน มาตรฐานและการใชงานของ ISDN
2. เพือ่ ใหเขาใจการบริการ ขอกําหนดระบบสัญญาณและอุปกรณปลายทางของ ISDN
3. เพื่อใหเขาใจกรรมวิธีการสงสัญญาณในโครงขาย ISDN
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพ
1. วิเคราะหการบริการ ขอกําหนด ระบบสงสัญญาณและอุปกรณปลายทางของ ISDN
2. ประยุกตใชการบริการ อุปกรณปลายทาง สวิตชิงในเน็ตเวิรก
3. บํารุงรักษาระบบโครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั หิ ลักการพืน้ ฐานของ ISDN นิยามและมาตรฐานบริการและลักษณะผูใ ชบริการ
ขอกําหนด ระบบสัญญาณ อุปกรณปลายทาง สวิตชิงในเน็ตเวิรกและกรรมวิธกี ารสงสัญญาณในโครงขาย

3119-2016

เทคโนโลยีเคเบิลใตนาํ้
(Submarine Cable Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางโครงขายเคเบิลใตน้ํา
2. เพือ่ ใหเขาใจโครงสรางของเคเบิลใตนาํ้
3. เพือ่ ใหเขาใจหลักการซอมบํารุงเคเบิลใตนาํ้
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4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางโครงขายเคเบิลใตนาํ้
2. ตรวจสอบระบบโครงขายเคเบิลใตนาํ้
3. บํารุงรักษาโครงขายเคเบิลใตน้ํา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการวางโครงขายเคเบิลใตนาํ้ วิธกี ารวางเคเบิลใตนาํ้ ชนิดของเคเบิลใตนาํ้ วิธีการตรวจ
สอบและซอมบํารุงโครงขาย อุปกรณทใ่ี ชในการวางและซอมบํารุงเคเบิลใตนาํ้
3119-2017

พัลสเทคนิค
2 (3)
(Pulse Techniques)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหรปู สัญญาณไฟฟาของวงจรพัลสและสวิตชิง ในงานอิเล็กทรอนิกส
2. เพือ่ ใหสามารถออกแบบวงจรพัลสตามขอกําหนด
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและสรางวงจรกําเนิดรูปสัญญาณไฟฟา
2. ออกแบบและสรางวงจรเปลีย่ นรูปสัญญาณไฟฟาตามขอกําหนด
3. ทดสอบคุณสมบัตวิ งจรพัลส
4. ประยุกตใชสญ
ั ญาณพัลสในงานอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การออกแบบและสรางรูปสัญญาณไฟฟาแบบตาง ๆ ในวงจรพัลส วงจรลด
ทอนสัญญาณ วงจรอินทิเกรเตอร วงจรดิพเฟอรเรนชิเอเตอร วงจรทรานซิสเตอรสวิตช
ชมิตตทริกเกอร
ฟลิปฟลอป วงจรมัลติไวเบรเตอร เกต วงจรแปลงสัญญาณ แอนะลอก- ดิจติ อล และไทมเบส
3119-2018

ปญหาพิเศษเทคโนโลยีโทรคมนาคม 1
3 (4)
(Special Problem in Telecommunications)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถ คนควา ทดลอง หัวของานพิเศษในเทคโนโลยีโทรคมนาคม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและรวบรวมขอมูลดานโทรคมนาคม รวมทัง้ การประยุกตใหเขากับ
เทคโนโลยีใหม
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควา ทดลอง งานเฉพาะสําหรับโทรคมนาคม
2. วิเคราะหและรวบรวมขอมูลเพือ่ รายงานผล
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีใหม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ขัน้ ตอนการวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและรายงาน
ผล หัวของานพิเศษในเทคโนโลยีโทรคมนาคม เนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสม
3119-2019

ระบบโทรทัศนรายละเอียดสูง
2 (3)
(HDTV Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจระบบการทํางานของการสงและรับโทรทัศนรายละเอียดสูง
2. เพือ่ ใหสามารถวัด และทดสอบการทํางานของระบบโทรทัศนรายละเอียดสูง
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบโทรทัศนรายละเอียดสูง
2. ทดสอบการทํางานของระบบโทรทัศน HDTV
3. วัดและวิเคราะหสัญญาณของ HDTV
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ ระบบการสแกนภาพ ขนาดของภาพ อัตราสวนจอภาพ การสังเคราะหสญ
ั ญาณ
ตาง ๆ หลักการของเครื่องสงและเครื่องรับโทรทัศนรายละเอียดสูง ความแตกตางของระบบโทรทัศนราย
ละเอียดสูงกับระบบโทรทัศนปกติ ระบบควบคุมการแสดงภาพโทรทัศนขนาดใหญ การวัดทดสอบและการ
วิเคราะหสญ
ั ญาณดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ
3119-2101

หลักการของชุมสายโทรศัพท เอสพีซี
3 (4)
(SPC Telephone Exchange Fundamentals)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของชุมสายโทรศัพท เอสพีซ.ี
2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของชุมสายโทรศัพท เอสพีซี
2. เลือกใชและติดตัง้ ระบบชุมสายโทรศัพท เอสพีซี ขนาดตาง ๆ
3. วัดและทดสอบการทํางานของระบบชุมสายโทรศัพท เอสพีซี
4. ตรวจซอมระบบชุมสายโทรศัพท เอสพีซี
5. บํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท เอสพีซี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติ TDM-PCM, ELECTRONIC SW. DIGITAL SW. โครงสรางชุมสาย
ระบบ SPC ขนาดเล็กทัง้ ทาง HARDWARE และ SOFTWARE สราง ติดตัง้ วัดและทดสอบ บํารุงรักษา
การทํางานของระบบชุมสายโทรศัพทระบบ เอสพีซี ขนาดเล็ก (ไมนอ ยกวา 4 เลขหมาย)
3119-2102

ระบบชุมสายโทรศัพทตสู าขา
2 (3)
(PABX Telephone Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการโครงสรางและประเภทของตูสาขาโทรศัพท
2. เพือ่ ใหสามารถ ติดตัง้ ปรับแตง วัดทดสอบ และบํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขา
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของชุมสายโทรศัพทตูสาขา
2. เลือกใชและติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขา
3. วัดและทดสอบการทํางาน สัญญาณการเรียกของระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขา
4. ตรวจซอมระบบชุมสายโทรศัพทตสู าขา
5. บํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การทํางานของชุมสายโทรศัพทตูสาขา กรณีการเรียกแบบตาง ๆ ประเภท
โครงสรางหลักการทํางานของตูส าขาโทรศัพทอตั โนมัติ ชนิดของเครื่องโทรศัพทภายใน การกําหนดเลข
หมายภายในตูสาขา การตอเชื่อมระหวางตูสาขากับชุมสายโทรศัพท การติดตัง้ การใชงาน การตรวจซอมและ
การบํารุงรักษาเครื่อง PABX
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3119-2103

การบํารุงรักษาชุมสายโทรศัพท
3 (4)
(Telephone Exchange Maintenance)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจโครงสรางการทํางานและการบํารุงรักษาทัว่ ไปของระบบสวิตชิงชุมสายโทรศัพท.
2. เพือ่ ใหเขาใจการใชคาํ สัง่ ควบคุมระบบ การอานแบบติดตัง้ ระบบ การวิเคราะหสาเหตุเสียตาง ๆ
ของระบบชุมสายโทรศัพท
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหโครงสราง การทํางาน ของระบบสวิตชิงชุมสายโทรศัพท
2. เลือกใช และติดตัง้ อุปกรณอนิ พุต เอาตพุต ในการติดตอกับระบบชุมสายโทรศัพท
3. ทดสอบและโปรแกรมคําสั่ ง แก ไ ขคําสั่ ง ควบคุ ม การทํางานระบบป อ งกั น ของระบบชุ ม สาย
โทรศัพท
4. วิเคราะหหาสาเหตุเสีย เปลีย่ น ติดตัง้ อุปกรณระบบชุมสายโทรศัพท
5. บํารุงรักษา และบันทึกรายงานระบบชุมสายโทรศัพท
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางการทํางานและปฏิบตั ริ ะบบสวิตชิงชุมสายโทรศัพท วิธกี ารใชคมู อื การอานแบบ
ติดตัง้ (Installation Drawing) วิธกี ารใชอปุ กรณอนิ พุต เอาตพุต ในการติดตอกับระบบชุมสาย คําสัง่ เบือ้ งตน
ระบบปองกันไฟฟาสถิต (Electrostatic Discharge, ESD) การบํารุงรักษาประจําวันและตามชวงเวลาทีก่ าํ หนด
(Routine and Preventive Maintenance) การหาสาเหตุเสียและเปลีย่ นอุปกรณ การแกไขขอมูลผูเ ชา
3119-2104

เทคนิคการจราจรทางโทรศัพท
2 (3)
(Telephone Traffic Techniques)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการออกแบบเทคนิคการจราจรทางโทรศัพทเบือ้ งตน
2. เพื่อใหสามารถคิดวิเคราะหระบบโครงขายโทรศัพท จํานวนเลขหมายทันตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม
3. เพื่อใหเขาใจหลักการคิดวิเคราะหคาตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจราจรทางโทรศัพท
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการออกแบบเทคนิคการจราจรทางโทรศัพทเบือ้ งตน
2. วิเคราะหระบบโครงขายโทรศัพท จํานวนเลขหมายทันตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
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3. วิเคราะหคา ทีเ่ กีย่ วของกับการจราจรทางโทรศัพท
4. ประยุกตความรูเ ทคนิคการจราจรทางโทรศัพทใหเชือ่ มโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา พืน้ ฐาน Telephone Traffics, Originating traffic, Outgoing Traffic, Incoming traffic, Busy
Hour, Grade of service. Traffic Variation, Availability, Full Availability, Limited Availability, Link System,
Loss System, Delay Systems, Relation between traffic offered, Carried and Traffic Lost, Holding Time,
Traffic Units, Traffic Volume, Erlang loss Formula, Table of Erlang. Elementary Probability Theory, แนวคิด
พืน้ ฐานในการออกแบบเบือ้ งตน Planning, Network Configuration, Numbering, Routing, Charging,
Subscriber Forecasting, Traffic forecasting., Traffic Measurement System.
3119-2105

ระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท
2 (3)
(Power Plant of Telephone Exchange)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจระบบจายกําลังและระบบปองกันสําหรับชุมสายโทรศัพท
2. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ จัดการระบบควบคุม ระบบจายกําลัง ระบบปองกัน สําหรับชุมสาย
โทรศัพท
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดเตรียมอุปกรณระบบควบคุม ระบบจายกําลัง ระบบปองกัน สําหรับชุมสายโทรศัพทตามขอ
กําหนดทางเทคนิค
2. ติดตัง้ วัด ทดสอบ ระบบควบคุม ระบบจายกําลัง ระบบปองกัน ชุมสายโทรศัพท ตามขอ
กําหนดทางเทคนิค
3. บํารุงรักษา ระบบควบคุม ระบบจายกําลัง ระบบปองกัน สําหรับชุมสายโทรศัพท
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับระบบไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟส เร็กติไฟเออรสามเฟสและเร็กกูเลเตอร
ระบบควบคุม ระบบจายกําลังสํารองจากเครือ่ งกําเนิดไฟฟาและแบตเตอรี ระบบ Ground Protection การวัด
ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท
3119-2106

ระบบสัญญาณโทรศัพท
(Telephone Signaling Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบสัญญาณระหวางเครื่องโทรศัพทกับชุมสายโทรศัพท
2. เพือ่ ใหเขาใจหลักของสัญญาณแบบ CAS, CCS, R2 และ MFC
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการระบบสัญญาณระหวางเครือ่ งโทรศัพทกบั ชุมสายโทรศัพท
2. วิเคราะหสัญญาณโทรศัพทแบบ CAS, CCS, R2 และ MFC
3. เลือกใชสวิตชิงที่ใชสัญญาณประเภทตาง ๆ เพื่อทําการติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติ กระบวนการตอเรียก (Call Through Process) สัญญาณระหวางเครื่อง
โทรศัพทกบั ชุมสาย (Subscriber Line Signaling) สัญญาณระหวางชุมสายชนิด Channel Associate Signal
(CAS), Common Channel Signal (CCS), R2 และ Multi Frequency Compelled (MFC)
3119-2107

เทคนิคระบบโทรศัพทสาธารณะ
3 (4)
(Public Telephone Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
2. เพือ่ ใหสามารถ ติดตัง้ ตรวจซอม บํารุงรักษา เครื่องโทรศัพทสาธารณะ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
2. ติดตัง้ วัด ทดสอบ ระบบการทํางานของเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
3. ตรวจซอม และบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ วงจรและการทํางานของเครื่องโทรศัพทสาธารณะแบบตาง ๆ ระบบกลไก การ
ติดตัง้ การใชงาน การตรวจซอมและบํารุงรักษาโดยใชเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ การตรวจสอบคนหาสาเหตุเสีย
การแกไข
3119-2108

วิทยาการกาวหนาระบบโทรศัพท
2 (3)
(Advance Topic in Telephone Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิทยาการกาวหนาในเทคโนโลยีระบบโทรศัพท
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านทันตอความกาวหนาในเทคโนโลยีระบบโทรศัพท
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหการเปลีย่ นแปลงดานเทคโนโลยีโทรศัพทในปจจุบนั และอนาคต
2. ประยุกตความรู วิทยาการกาวหนา เพือ่ นําไปใชกบั งานดานระบบโทรศัพท
3. ประยุกตความรู วิทยาการกาวหนาของระบบอิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคมในปจจุบัน และ
อนาคตเชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานีเ้ ปนรายวิชาทีจ่ ดั ไวสาํ หรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดา นโทรศัพท ทีเ่ กิดขึน้
ในอนาคต ซึง่ มีความสําคัญตอวงการสือ่ สารโทรคมนาคม และมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตรนีร้ ายละเอียด
ของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสม
3119-4101

ปฏิบตั งิ านระบบโทรศัพท 1
4 (*)
(Telephone Systems Apprenticeship 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท
ดานระบบเครื่องโทรศัพท หรือระบบโทรศัพทเคลือ่ นที่
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบโทรศัพท ดานระบบเครื่องโทรศัพท หรือระบบโทรศัพทเคลือ่ น
ที่ ตัง้ แตขน้ั ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรศัพท ดานระบบเครื่องโทรศัพท หรือระบบโทรศัพทเคลือ่ นที่
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท ดานระบบเครื่องโทรศัพท
หรือระบบโทรศัพทเคลือ่ นที่
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบโทรศัพท ดานระบบเครื่องโทรศัพท หรือระบบโทรศัพท
เคลือ่ นที่
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบโทรศัพท ดานระบบเครื่องโทรศัพท หรือระบบโทรศัพท
เคลือ่ นที่
3119-4102

ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 2
4 (*)
(Telephone Systems Apprenticeship 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท
ดานระบบชุมสายโทรศัพทอตั โนมัตแิ บบตูส าขา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบโทรศัพท
ดานระบบชุมสายโทรศัพทอตั โนมัตแิ บบตูส าขา
ตัง้ แตขน้ั ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรศัพท ดานระบบชุมสายโทรศัพทอตั โนมัตแิ บบตูส าขา
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท ดานระบบชุมสาย
โทรศัพทอตั โนมัตแิ บบตูส าขา
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบโทรศัพท ดานระบบชุมสายโทรศัพทอตั โนมัตแิ บบตูส าขา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบโทรศัพท ดานระบบชุมสายโทรศัพทอตั โนมัตแิ บบตู
สาขา
3119-4103

ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 3
4 (*)
(Telephone Systems Apprenticeship 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท
ดานการบํารุงรักษาระบบสวิตชิงโทรศัพทฺ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบโทรศัพท ดานการบํารุงรักษาระบบสวิตชิงโทรศัพทฺ ตัง้ แตขน้ั
ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรศัพท ดานการบํารุงรักษาระบบสวิตชิงโทรศัพทฺ
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท ดานการบํารุงรักษา
ระบบสวิตชิงโทรศัพทฺ
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบโทรศัพท ดานการบํารุงรักษาระบบสวิตชิงโทรศัพทฺ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบโทรศัพท ดานการบํารุงรักษาระบบสวิตชิงโทรศัพทฺ
3119-4104
ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 4
4 (*)
(Telephone Systems Apprenticeship 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท
ดานระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
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2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบโทรศัพท ดานระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท ตัง้ แตขน้ั
ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรศัพท ดานระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท ดานระบบจายกําลัง
สําหรับชุมสายโทรศัพท
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบโทรศัพท ดานระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบโทรศัพท ดานระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท
3119-2201

ระบบขายสายตอนนอก
3 (4)
(Outside Plant Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางขายสายตอนนอก
2. เพือ่ ใหสามารถออกแบบ วางขายสาย และบํารุงรักษาขายสายตอนนอก
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการวางขายสายโทรศัพท
2. ออกแบบขายสายโทรศัพท
3. วัดและทดสอบขายสายโทรศัพท
4. บํารุงรักษาระบบขายสายตอนนอก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั งิ านขายสายตอนนอกของระบบโทรศัพท แนวทางการออกแบบขายสายตอนนอก
การเลือกใชสายเคเบิล สัญลักษณทางขายสาย ระบบสายดิน การประสานงานและการขออนุญาตดําเนินการทัง้
หนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
3119-2202

หลักการเคเบิลใยแกวนําแสง
3 (4)
(Fiber Optic Cable Fundamentals)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ หลักการสือ่ สารดวยเสนใยแกวนําแสง
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวัดและทดสอบการรับ-สง สัญญาณ ผานเสนใยแกวนําแสง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของการรับ-สงสัญญาณ ผานเสนใยแกวนําแสง
2. วัดและทดสอบสัญญาณผานเสนใยแกวนําแสง ในระบบดิจติ อลและแอนะลอก
3. วัดและทดสอบระบบสือ่ สารดวยเสนใยแกวนําแสง
4. วัดและทดสอบการ Interface และวัดคาสูญเสีย ในเสนใยเแกวนําแสง
5. ประยุกตเสนใยแกวนําแสงไปใชในระบบโทรคมนาคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การวัดและทดสอบเกีย่ วกับ โครงสราง และคุณลักษณะเสนใยแกวนําแสง หลักการ
รับ-สง สัญญาณผานเสนใยแกวนําแสง อุปกรณทใ่ี ชในระบบสือ่ สารดวยเสนใยแกวนําแสง การมอดูเลชัน่ กา
รดีมอดูเลชัน่ ในระบบดิจติ อลและระบบแอนะลอก ผานเสนใยแกวนําแสง การ Interface และการวัดคาสูญเสีย
ในเสนใยแกวนําแสง การประยุกตใชเสนใยแกวนําแสงในระบบโทรคมนาคม
3119-2203

การสํารวจและออกแบบขายสาย
2 (3)
(Telephone Network Survey and Design)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจการสํารวจและออกแบบขายสายตอนนอก
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านขายสายตอนนอกไดอยางปลอดภัย
3. เพือ่ ใหสามารถเลือกใชและติดตัง้ อุปกรณ สายเคเบิล และสายทีเ่ กีย่ วของ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหการสํารวจและการออกแบบขายสายตอนนอก
2. จั ดเตรีย มอุป กรณสายเคเบิ้ลและสายที่เกี่ยวของกับงานขายสายตอนนอกตามขอกําหนดทาง
เทคนิค
3. ติดตัง้ ระบบขายสายตอนนอกตามขอกําหนดทางเทคนิค
4. ทดสอบ และบํารุงรักษาขายสายตอนนอก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ ระบบการวางขายสายตอนนอก มาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขาย
สายตอนนอก การเลือกใชสายเคเบิลและสายทีเ่ กีย่ วของ การติดตั้งสายเคเบิลอากาศ ใตดนิ การรอยทอ การ
ซอมผิวจราจร การสํารวจและการออกแบบวางขายสาย ควรมีการศึกษาดูงานเพิม่ เติม
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3119-2204

การติดตัง้ ขายสาย
3 (4)
(Telephone Cable Installation)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจการติดตัง้ สายเคเบิลชนิดตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการติดตั้งขายสายโทรศัพท
3. เพื่อใหสามารถวัดและทดสอบระบบขายสายโทรศัพท
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการติดตั้งขายสายโทรศัพท
2. ติดตั้งขายสายโทรศัพท
3. วัดและทดสอบขายสายโทรศัพท
4. บํารุงรักษาขายสายโทรศัพท
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การติดตั้งสายเคเบิลอากาศ ใตดนิ ใตนาํ้ การติดตัง้ Fiber optic cables การติดตัง้
Guy และ Ground และการติดตัง้ โทรศัพทจาก DP ถึงบานผูเ ชา การตรวจสอบคุณภาพขายสายตอนนอก
ขอควรระวังและความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน ควรมีการดูงาน หรือฝกงานนอกสถานทีเ่ พิม่ เติม
3119-2205

การตัดตอเคเบิล
2 (3)
(Cable Splicing)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจลักษณะการตัดตอเคเบิล
2. เพือ่ ใหสามารถเลือกใชเครือ่ งมือตัดตอ
3. เพื่อใหสามารถจับคูสายตรวจสอบคูสาย
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหลกั ษณะการตัดตอเคเบิล
2. ประยุกตใชเครือ่ งมือ วิธกี ารตัดตอเคเบิล
3. ตรวจสอบการตัดตอ การจับคูสายของเคเบิล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ ลักษณะการตัดตอสายเคเบิล วิธีการจับคูสาย หัวตอเคเบิล การตอ Aluminium
shield การตัดตอโดยใช Module การตัดตอสาย single wire โดยใช wrap round heat shrinkable closure การ
ตัดตอที่ MDF การตัดตอที่ distribution point การตัดตอเคเบิลใยแกว เคเบิลใตนาํ้ และการตรวจสอบคูส าย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3119-2206

การบํารุงรักษาขายสาย
2 (3)
(Telephone Network Maintenance)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจการตรวจซอมและบํารุงรักษาเคเบิลขายสายโทรศัพท
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือในการบํารุงรักษาขายสาย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการตรวจซอมบํารุงรักษาขายสายโทรศัพท
2. วัดและทดสอบขายสายโทรศัพท
3. ตรวจซอมและบํารุงรักษาขายสายโทรศัพท
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกีย่ วกับ Maintenance philosophies คุณสมบัติทางไฟฟาของสายเคเบิล เหตุเสียของ
เคเบิล การตรวจรับทางไฟฟา การตรวจรับงานสรางขาย การหาเหตุเสียและการกําหนดตําแหนงเสีย การใช
เครื่อง Resistance Fault Locator การใชเครื่อง TDR, OTDR และการใชเครือ่ งในการกําหนดตําแหนงเสียใน
เสนใยแกวนําแสง การตรวจแกและบํารุงรักษาขายสาย
3119-2207

งานเขียนแบบและอานแบบงานสายตอนนอก
3 (4)
(Outside Plant Drawing and Reading)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจมาตรฐานและสัญลักษณของขายสายโทรศัพท และสัญลักษณอน่ื ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการวางขายสาย
2. เพือ่ ใหสามารถอานแบบ เขียนแบบ ถอดแบบงานขายสายตอนนอก
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแบบและอานแบบงานสายตอนนอกโทรศัพท
2. วัดและทดสอบงานขายสายตอนนอกโทรศัพท
3. วิเคราะหแบบเพือ่ การประมาณราคางานขายสายตอนนอก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ สัญลักษณทางระบบโทรศัพทและสัญลักษณอน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วของ การอานแบบ การ
เขียนแบบและการถอดแบบ การใชเครื่องมือในการเขียนแบบและอุปกรณอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับ
การเขียนแบบ พรอมทั้งการประมาณราคา
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3119-2208

วิทยาการกาวหนาระบบขายสายตอนนอก
2 (3)
(Advance Topics in Outside Plant Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิทยาการกาวหนาในเทคโนโลยีโทรคมนาคมใหม ๆ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านทันตอความกาวหนาของระบบขายสายตอนนอก
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหการเปลีย่ นแปลงดานเทคโนโลยีระบบขายสายตอนนอก
2. นําความรูว ทิ ยาการใหมประยุกตใชงานดานขายสายตอนนอก
3. ประยุกตความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรคมนาคมในปจจุบันและอนาคตใชกับระบบขายสาย
ตอนนอก
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานโทรคมนาคมที่เกิดขึ้น
ในอนาคต ซึง่ มีความสําคัญตอวงการสือ่ สารโทรคมนาคม และมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียด
ของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสม
3119-4201

ปฏิบตั งิ านระบบขายสายตอนนอก 1
4 (*)
(Outside Plant System Apprenticeship 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบขายสาย
ตอนนอก ดานการสํารวจและออกแบบขายสาย
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบขายสายตอนนอก ดานการสํารวจและออกแบบขายสาย ตัง้ แตขน้ั
ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบขายสายตอนนอก ดานการสํารวจและออกแบบขายสาย
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบขายสายตอนนอก ดานการสํารวจ
และออกแบบขายสาย
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบขายสายตอนนอก ดานการสํารวจและออกแบบขายสาย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบขายสายตอนนอก ดานการสํารวจและออกแบบขายสาย
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3119-4202

ปฏิบตั งิ านระบบขายสายตอนนอก 2
4 (*)
(Outside Plant System Apprenticeship 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบขายสาย
ตอนนอก ดานการติดตั้งขายสาย
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบขายสายตอนนอก ดานการติดตั้งขายสาย ตัง้ แตขน้ั ตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบขายสายตอนนอก ดานการติดตั้งขายสาย
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบขายสายตอนนอก ดานการติดตั้งขาย
สาย
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบขายสายตอนนอก ดานการติดตั้งขายสาย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบขายสายตอนนอก ดานการติดตั้งขายสาย
3119-4203

ปฏิบตั งิ านระบบขายสายตอนนอก 3
4 (*)
(Outside Plant System Apprenticeship 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบขายสาย
ตอนนอก ดานการตัดตอเคเบิล
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบขายสายตอนนอก ดานการตัดตอเคเบิล ตัง้ แตขน้ั ตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบขายสายตอนนอก ดานการตัดตอเคเบิล
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบขายสายตอนนอก ดานการตัดตอ
เคเบิล
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบขายสายตอนนอก ดานการตัดตอเคเบิล
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบขายสายตอนนอก ดานการตัดตอเคเบิล
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3119-4204

ปฏิบตั งิ านระบบขายสายตอนนอก 4
4 (*)
(Outside Plant System Apprenticeship 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบขายสาย
ตอนนอก ดานการบํารุงรักษาขายสาย
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบขายสายตอนนอก ดานการบํารุงรักษาขายสาย ตัง้ แตขน้ั ตอนการ
วางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบขายสายตอนนอก ดานการบํารุงรักษาขายสาย
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบขายสายตอนนอก ดานการบํารุง
รักษาขายสาย
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบขายสายตอนนอก ดานการบํารุงรักษาขายสาย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบขายสายตอนนอก ดานการบํารุงรักษาขายสาย
3119-2301

เทคนิคระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ
3 (4)
(Digital Multiplexing System)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจการทํางานของระบบดิจติ อลมัลติเพล็กซ
2. เพือ่ ใหเขาใจมาตรฐานของระบบดิจติ อลมัลติเพล็กซแบบตาง ๆ
3. เพือ่ ใหเขาใจการทํางานของระบบสือ่ สารความเร็วสูง (ISDH และ SDH)
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบดิจติ อลมัลติเพล็กซ
2. วิเคราะหมาตรฐานของระบบดิจติ อลมัลติเพล็กซแบบตาง ๆ
3. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบสือ่ สารความเร็วสูง (ISDH และ SDH)
4. ประยุกตความรูเ ทคนิคดิจติ อลมัลติเพล็กซ เชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบดิจติ อลมัลติเพล็กซแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส มาตรฐานระบบดิจติ อลมัลติเพล็กซ
ของ CEPT และ CCITT ระบบ ISDH SDH เบือ้ งตน
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3119-2302

เทคโนโลยีระบบดิจติ อลทางสาย
2 (3)
(Digital Communication Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ หลักการทํางานของวงจรมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตรของ
ระบบ PAM, PPM, PWM, FSK, PSK, ASK, TDM และ PCM
2. เพือ่ ใหสามารถวัดและทดสอบระบบมอดูเลชันในระบบสือ่ สารดิจติ อล
3. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ อุปกรณ XDSL เพือ่ การบริการดานขอมูล
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบสือ่ สารดิจติ อล
2. วัดและทดสอบการมอดูเลชัน่ ในระบบสือ่ สารดิจติ อลดวยเครือ่ งมือ
3. วัดและทดสอบการดีมอดูเลชัน่ ในระบบสือ่ สารดิจติ อลดวยเครือ่ งมือ
4. ติดตัง้ และทดสอบอุปกรณ XDSL,ADSL บนโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตร และวงจร PAM (Pulse
Amplitude Modulation), PPM (Pulse Position Modulation), PWM (Pulse Width Modulation), FSK
(Frequency Shift Keying), PSK (Phase Shift Keying),และ ASK (Amplitude Shift Keying) , TDM (Time
Division Multiplex) ระบบ PCM (Pulse Code Modulation) เทคโนโลยี DSL (Digital Subscriber Line) บน
โครงขายโทรศัพทพื้นฐาน การวัดและทดสอบวงจรมอดูเลชันและดีมอดูเลชัน การติดตัง้ อุปกรณ XDSL ใน
ระบบสือ่ สารดิจติ อลทางสายดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ
3119-2303

การบํารุงรักษาระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
2 (3)
(Data Communication Network Maintenance)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางการทํางานและการบํารุงรักษาทั่วไปของระบบระบบสื่อสารขอมูลและ
เครือขาย
2. เพือ่ ใหเขาใจการใชคาํ สัง่ ควบคุมระบบ การอานแบบติดตัง้ ระบบ การวิเคราะหหาสาเหตุการเสีย
ตาง ๆ ของระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหโครงสราง การทํางาน ของระบบระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
2. เลือกใช และติดตัง้ อุปกรณอนิ พุต เอาตพุต ในระบบระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
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3. ทดสอบและโปรแกรมคําสั่งแกไขคําสั่งควบคุมการทํางานระบบปองกันของระบบสือ่ สารขอมูล
และเครือขาย วิเคราะหสาเหตุเสีย เปลีย่ น ติดตัง้ อุปกรณระบบระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
4. บํารุงรักษา และบันทึกรายงานระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางการทํางาน และปฏิบตั ิ ระบบระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย วิธกี ารใชคมู อื การ
อานแบบติดตัง้ (Installation Drawing) วิธกี ารใชอปุ กรณอนิ พุต เอาตพุต ในการติดตอของระบบสื่อสารขอ
มูลและเครือขาย การบํารุงรักษาประจําวันและตามชวงเวลาที่กําหนด (Routine and Preventive
Maintenance) การหาสาเหตุการเสียและเปลีย่ นอุปกรณ
3119-2304

เครือ่ งมือวัดและทดสอบระบบเครือขายขอมูล
2 (3)
(Data Communication Network Instruments)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานและการใชเครือ่ งมือวัดและทดสอบระบบสือ่ สารขอมูลและ
เครือขาย
2. เพือ่ ใหมที กั ษะในการใชเครือ่ งมือวัดและทดสอบระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดคุณลักษณะทัว่ ไปของเครือ่ งมือวัดและทดสอบระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
2. จัดเตรียมและเลือกใชเครือ่ งมือวัดและทดสอบระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
3. ออกแบบและติดตัง้ เครือ่ งมือวัดและทดสอบระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
4. ใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือวัดและทดสอบระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ ดานคุณลักษณะของเครื่องมือวัดและทดสอบขอมูล หรือ สัญญาณตาง ๆ บนโครง
ขายการสื่อสารขอมูล เชน การวัดและตรวจสอบความผิดพลาด ความเร็วในการสงขอมูล รูปแบบของการสง
ขอมูลแบบดิจติ อลทางสาย การทดสอบเคเบิลทีใ่ ชในการสือ่ สารขอมูล ดวยเครือ่ งมือวัดและทดสอบ เชน
LAN Monitoring, Network Analyzer , Bit Error Rate, ADSL Tester, Protocol Analyzer, Cable Analyzer,
ATM Analyzer ,E1 Analyzer,T1 Analyzer, Micro maper
3119-2305

วิทยาการกาวหนาระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
(Advance Topics in Data Communication Network)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลและเครือขาย
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2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการเลือกใชอุปกรณสื่อสารขอมูลและเครือขายที่เหมาะสมกับองคกรหรือ
ระบบงานประกอบและติดตัง้ เครือ่ งในระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย ทดสอบการทํางานของ
อุปกรณสอ่ื สารขอมูลและเครือขาย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดคุณลักษณะทัว่ ไปของอุปกรณสอ่ื สารขอมูลและเครือขาย ตามความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในปจจุบนั
2. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณสอ่ื สารขอมูลและเครือขาย ทีเ่ หมาะสมกับองคกรหรือระบบงาน
3. ประกอบและติดตัง้ เครือ่ งอุปกรณสอ่ื สารขอมูลและเครือขาย
4. ทดสอบการทํางานของเครื่องอุปกรณสื่อสารขอมูลและเครือขาย
5. บํารุงรักษาอุปกรณสอ่ื สารขอมูลและเครือขาย
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดานอุปกรณสอ่ื สารขอมูล
และเครือขาย ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต ซึ่งมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย และมิ
ไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสม
3119-2306

ระบบอินเทอรเน็ต
2 (3)
(Internet Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจการวางผัง การเลือกใชอปุ กรณและการใชงานระบบอินเทอรเน็ต
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารติดตัง้ ระบบและใหบริการการใชงานอินเทอรเน็ตในดานการสืบคนขอ
มูล การรับ-สงขาวสาร และสามารถสราง Home Page
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและวางผังระบบอินเทอรเน็ตเบือ้ งตน
2. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณระบบอินเทอรเน็ตตามทีอ่ อกแบบไว
3. ติดตัง้ และทดสอบระบบอินเทอรเน็ตตามทีอ่ อกแบบไว
4. ติดตัง้ โปรแกรมควบคุมและใชงานระบบอินเทอรเน็ตเบือ้ งตน
5. สืบคนขอมูล รับ-สงขาวสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส และสราง Home Page
6. บํารุงรักษาระบบอินเทอรเน็ตเบือ้ งตน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ พืน้ ฐานการทํางานของระบบอินเทอรเน็ต การออกแบบและวางผัง การจัดเตรียม
และเลือกใชอปุ กรณ การติดตัง้ และทดสอบระบบอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูลในอินเทอรเน็ต การรับสงจด
หมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การใชโปรแกรมอัพโหลด-ดาวนโหลดขอมูล เชน Cute-FTP, WS-FTP เปนตน
ศึกษา World Wide Web (WWW) และใชโปรแกรมสําหรับสราง Home Page เชน Dream weaver, Front Page
เปนตน
3119-4301

ปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย 1
4 (*)
(Data Communication Network Apprenticeship 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานระบบสือ่ สาร
ขอมูลและเครือขาย ดานระบบดิจติ อลมัลติเพล็กซ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย ดานระบบดิจติ อลมัลติเพล็กซ ตัง้ แต
ขั้นตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานระบบดิจติ อลมัลติเพล็กซ
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดาน
ระบบดิจติ อลมัลติเพล็กซ
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานระบบดิจติ อลมัลติเพล็กซ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย ดานระบบดิจติ อลมัลติเพล็กซ
3119-4302

ปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 2
4 (*)
(Data Communication Network Apprenticeship 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานระบบสือ่ สาร
ขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสื่อสารขอ
มูลและเครือขาย ตัง้ แตขน้ั ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณ
ภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย การบํารุงรักษาระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานการ
บํารุงรักษาระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสื่อสาร
ขอมูลและเครือขาย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสื่อ
สารขอมูลและเครือขาย
3119-4303

ปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3
4 (*)
(Data Communication Network Apprenticeship 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสาร
ขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสงสัญญาณ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสงสัญญาณ
ตัง้ แตขน้ั ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสงสัญญาณ
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานการ
บํารุงรักษาระบบสงสัญญาณ
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสง
สัญญาณ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสง
สัญญาณ
3119-4304

ปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 4
4 (*)
(Data Communication Network Apprenticeship 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสาร
ขอมูลและเครือขาย ดานระบบอินเทอรเน็ต
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2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย ดานระบบอินเทอรเน็ต ตัง้ แตขน้ั ตอน
การวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานระบบอินเทอรเน็ต
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดาน
ระบบอินเทอรเน็ต
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานระบบอินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขาย ดานระบบอินเทอรเน็ต
3119-2401

ระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจเทคนิคระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านวัด ทดสอบติดตัง้ เครือ่ งมือและอุปกรณประกอบของระบบโทรทัศน
และวิทยุกระจายเสียง
3. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณประกอบของระบบโทรทัศนและวิทยุกระจาย
เสียง
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเทคนิคระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
2. วัด ติดตัง้ ทดสอบ เครือ่ งมือและอุปกรณประกอบของระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3. บํารุงรักษาระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ริ ะบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง การจัดการ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน คุณลักษณะ
และการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณของระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3119-2402

ระบบโทรทัศนวงจรปด

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานและเทคนิคของระบบโทรทัศนวงจรปด
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2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการออกแบบติดตัง้ และทดสอบการทํางานของระบบโทรทัศนวงจรปด
3. เพือ่ ใหมคี วามสามารถตรวจสอบและบํารุงรักษา ระบบโทรทัศนวงจรปด
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัยมีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานและเทคนิคของระบบโทรทัศนวงจรปด
2. ออกแบบและติดตัง้ ระบบโทรทัศนวงจรปด
3. วัดและทดสอบการทํางานระบบโทรทัศนวงจรปด
4. ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบโทรทัศนวงจรปด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบตั ริ ะบบสายอากาศเครือ่ งรับโทรทัศน สายนําสัญญาณ ระบบกลองจับภาพ
ระบบเชือ่ มตอและอุปกรณขยายสัญญาณแยกสัญญาณ ลดทอนสัญญาณ ผสมสัญญาณ มาตรฐานระบบโทร
ทัศนการติดตัง้ การวัดทดสอบและบํารุงรักษาระบบโทรทัศนวงจรปด
3119-2403

เครือ่ งรับสงวิทยุสอ่ื สาร

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางาน การติดตัง้ และบํารุงรักษาเครือ่ งรับสงวิทยุสอ่ื สาร
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านวัด ทดสอบ และบํารุงรักษา เครือ่ งรับสงวิทยุสอ่ื สาร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในการปฏิบัติ
งาน สรุปและรายงานผล
มาตรฐานวิชาชีพ
1. วิเคราะหหลักการทํางาน วงจรการรับ-สงวิทยุ AM, FM ในระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
สื่อสาร
2. วัดและทดสอบเครือ่ งรับ-สงวิทยุสอ่ื สาร Single Side Band
3. วัดและทดสอบการรับ-สงวิทยุสอ่ื สาร ตลอดจนการสังเคราะหความถี่
4. วัดและทดสอบระบบสือ่ สารทางวิทยุ เชน Repeater, Mobile
5. วัดและทดสอบระบบวิทยุโทรศัพทเซลลูลาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับวงจรและการทํางานของเครือ่ งรับ-สง Single Side Band เครื่องรับ-สงวิทยุ
AM,FM ระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบสังเคราะหความถี่ ระบบสื่อสารทางวิทยุเชน Repeater, Mobile,
Cellular ระบบวิทยุโทรศัพท เครือ่ งมือวัดและทดสอบทีเ่ กีย่ วของ การวัดและใชเครือ่ งมือตรวจสอบเครือ่ งรับ
สงวิทยุสอ่ื สารทัว่ ๆ ไป ตลอดจนการตรวจซอมและบํารุงรักษา
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3119-2404

การบํารุงรักษาระบบดิจติ อลไมโครเวฟ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการของระบบดิจติ อลไมโครเวฟ ชนิด Low Capacity
2. เพือ่ ใหเขาใจวิธี Digital Processing
3. เพือ่ ใหเขาใจระบบ Service Channel และระบบ Supervisory
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัยมีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานวิชาชีพ
1. วิเคราะหหลักการของระบบดิจติ อลไมโครเวฟ
2. วิเคราะหวิธีการ Digital Processing
3. วิเคราะหระบบ Service Channel และระบบ Supervisory
4. วัดและทดสอบอุปกรณในระบบดิจติ อลไมโครเวฟ
5. วิเคราะหหาสาเหตุอาการเสีย และการแกไขระบบดิจติ อลไมโครเวฟ
6. บํารุงรักษาระบบดิจติ อลไมโครเวฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานของ Digital Processing การมอดูเลชันและดีมอดูเลชัน แบบ PSK
(Phase Shift Keying) ระบบ Service Channel ระบบ Supervisory การวัดและทดสอบอุปกรณในระบบ
ดิจติ อลไมโครเวฟดวยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของ การหาเหตุเสียการแกไขและการบํารุงรักษา
31 19-2405

ระบบดาวเทียม GPS

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจถึงหลักการและการทํางานระบบดาวเทียม GPS
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชเครือ่ งมือ อุปกรณ ระบบนํารอง รวมกับระบบ GPS
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัยมีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานวิชาชีพ
1. วิเคราะหหลักการและการทํางานระบบดาวเทียม GPS
2. ประยุกตใชเครือ่ งมือ อุปกรณ ระบบนํารองตาง ๆ รวมกับระบบดาวเทียม GPS
3. วิเคราะหและทดสอบ เครือ่ งมือ อุปกรณ ระบบนํารองตาง ๆ ทีใ่ ชรว มกับระบบดาวเทียม GPS
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบตั เิ กีย่ วกับระบบดาวเทียม GPS ขอกําหนดทางเทคนิค การทํางานและการ
ประยุกตใชงานของเครือ่ งมือ อุปกรณ ระบบนํารอง ระบบการบอกพิกดั ทีใ่ ชรว มกับระบบ GPS ในเชิง
พาณิชย และการทหาร
3119-2406

ระบบMATV และ CATV

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการ ทํางานและเทคนิคของระบบ MATV และ CATV
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถออกแบบ ติดตั้งและทดสอบการทํางานของระบบ MATV และ
CATV
3. เพือ่ ใหมคี วามสามารถตรวจสอบและบํารุงรักษา ระบบ MATV และ CATV
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัยมีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานและเทคนิคของระบบ MATV และ CATV
2. ออกแบบและติดตัง้ ระบบ MATV และ CATV
3. วัดและทดสอบการทํางานระบบ MATV และ CATV
4. ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ MATV และ CATV
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบตั ริ ะบบสายอากาศเครือ่ งรับโทรทัศน สายนําสัญญาณ ระบบการรับสัญญาณ
จากดาวเทียม ระบบเชือ่ มตอและอุปกรณขยายสัญญาณ แยกสัญญาณ ลดสัญญาณผสมสัญญาณ มาตรฐาน
ระบบโทรทัศน การวัดและทดสอบระบบ MATV และ CATV
3119-2407
ระบบสตูดโิ อและการผลิตรายการ
3 (4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจเทคนิคระบบสตูดโิ อและการผลิตรายการ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านวัด ทดสอบ ติดตัง้ เครือ่ งมือและอุปกรณประกอบของระบบสตูดโิ อ
และการผลิตรายการ
3. เพือ่ ใหสามารถบํารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณประกอบของระบบสตูดโิ อและการผลิตรายการ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม ปฏิบตั งิ านอยางเปนระเบียบ รอบคอบปลอดภัย
มีความตระหนักถึงคุณภาพของงานมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเทคนิคระบบหองสตูดิโอและการผลิตรายการ
2. วัด ติดตัง้ และทดสอบ เครือ่ งมือและอุปกรณประกอบของหองสตูดโิ อและการผลิตรายการ
3. บํารุงรักษาระบบหองสตูดิโอและการผลิตรายการ
4. ประยุกตใชเครือ่ งมือและอุปกรณการผลิตรายการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ หลักการระบบหองสตูดิโอและการผลิตรายการ การจัดการขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
คุณลักษณะและการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณของระบบหองสตูดิโอและการผลิตรายการ การตัดตอ
การจัดภาพ การแยก การผสมสัญญาณ
3119-2408

วิทยาการกาวหนาระบบสือ่ สารวิทยุ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานเทคโนโลยีระบบสือ่ สารวิทยุ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการเลือกใชอปุ กรณระบบสือ่ สารวิทยุทเ่ี หมาะสมกับองคกรหรือระบบงาน
ประกอบและติดตัง้ เครือ่ งระบบสือ่ สารวิทยุตา ง ๆ รวมทั้งการทดสอบการทํางาน การบํารุงรักษา
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม ปฏิบตั งิ านอยางเปนระเบียบ รอบคอบปลอดภัย
มีความตระหนักถึงคุณภาพของงานมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดคุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณระบบสื่อสารวิทยุตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน
ปจจุบนั
2. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณระบบสือ่ สารวิทยุ ทีเ่ หมาะสมกับองคกรหรือระบบงาน
3. ประกอบและติดตัง้ เครือ่ งมือและอุปกรณในระบบสือ่ สารวิทยุ
4. ทดสอบการทํางานของเครือ่ งมือและอุปกรณในระบบสือ่ สารวิทยุ
5. บํารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณในระบบสือ่ สารวิทยุ
6. วิเคราะหและประยุกตตามความกาวหนาในปจจุบนั และอนาคตทีใ่ ชกบั ระบบสื่อสารวิทยุ
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานีเ้ ปนรายวิชาทีจ่ ดั ไวสาํ หรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีระบบสือ่ สารวิทยุ ทีเ่ กิดขึน้
ในอนาคต ซึง่ มีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีระบบสือ่ สารวิทยุและมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตรนีร้ าย
ละเอียดของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสม
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3119-4401

ปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารวิทยุ 1
4 (*)
(Radio Communication Apprenticeship 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสาร
วิทยุ ดานเทคนิคระบบไมโครเวฟ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารวิทยุ ดานเทคนิคระบบไมโครเวฟ ตั้งแตขั้นตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารวิทยุ ดานเทคนิคระบบไมโครเวฟ
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารวิทยุ ดานเทคนิคระบบ
ไมโครเวฟ
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารวิทยุ ดานเทคนิคระบบไมโครเวฟ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบสือ่ สารวิทยุ ดานเทคนิคระบบไมโครเวฟ
3119-4402

ปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารวิทยุ 2
4 (*)
(Radio Communication Apprenticeship 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสาร
วิทยุ ดานระบบสายสงและสายอากาศ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารวิทยุ ดานระบบสายสงและสายอากาศ ตัง้ แตขน้ั ตอนการ
วางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารวิทยุดานระบบสายสงและสายอากาศ
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารวิทยุ ดานระบบสายสงและ
สายอากาศ
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารวิทยุ ดานระบบสายสงและสายอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบสือ่ สารวิทยุ ดานระบบสายสงและสายอากาศ
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

156
3119-4403

ปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารวิทยุ 3
4 (*)
(Radio Communication Apprenticeship 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานระบบสือ่ สาร
วิทยุ ดานระบบสื่อสารดาวเทียม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารวิทยุ ดานระบบสื่อสารดาวเทียม ตั้งแตขั้นตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารวิทยุ ดานระบบสื่อสารดาวเทียม
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารวิทยุ ดานระบบสื่อสาร
ดาวเทียม
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารวิทยุ ดานระบบสื่อสารดาวเทียม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบสือ่ สารวิทยุ ดานระบบสื่อสารดาวเทียม
3119-4404

ปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารวิทยุ 4
4 (*)
(Radio Communication Apprenticeship 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานระบบสือ่ สาร
วิทยุ ดานระบบเครือ่ งรับสงวิทยุสอ่ื สาร หรือระบบโทรทัศน
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารวิทยุ ดานระบบเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร หรือระบบโทร
ทัศน ตัง้ แตขน้ั ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารวิทยุ ดานระบบเครือ่ งรับสงวิทยุสอ่ื สาร หรือระบบโทรทัศน
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารวิทยุ ดานระบบเครือ่ งรับสง
วิทยุสอ่ื สาร หรือระบบโทรทัศน
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านระบบสือ่ สารวิทยุ ดานระบบเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร หรือระบบ
โทรทัศน
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบสือ่ สารวิทยุ ดานระบบเครือ่ งรับสงวิทยุสอ่ื สาร หรือ
ระบบโทรทัศน
3119–6001

โครงการ
4 (*)
(Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเครือ่ งมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง
งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเครือ่ งมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วของ ใหเสร็จในเวลา
ทีก่ าํ หนด โดยรายงานผลการปฏิบตั งิ านเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
จุดประสงค
ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน
ผูช ว ยวิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ เจตคติและประสบการณดา นตาง ๆ ดัง
ตอไปนี้
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยสัมพันธ คณิตศาสตร วิทยา
ศาสตร นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเครือ่ งมือวัดและควบคุม ใหเกิด
ความเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกีย่ วกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนาํ มาพัฒนางานอาชีพชางเครือ่ งมือวัดและควบคุมในอุตสาห
กรรม ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพือ่ ใหมคี วามคิดวิเคราะห แกปญ
 หา สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
งานเครือ่ งมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคณ
ุ ธรรมจริย
ธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ
5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรค หรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาเครื่องมือวัดและควบคุม
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มาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญ
 หาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
เขียนแบบ อานแบบ ติดตั้งใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณการวัด และควบคุมกระบวนการ
ในงานอุตสาหกรรม
7. ติดตัง้ ปรับแตง และบํารุงรักษาเครื่องมือวัดและควบคุม
8. ปรับตั้งคายานวัดการใชงานอุปกรณการวัดและควบคุม
สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม
9. วิเคราะหและสอบเทียบเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม
10. ออกแบบควบคุมระบบไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรในงานวัดและควบคุม
สาขางานเทคโนโลยีปโ ตรเลียม
9. ตรวจสอบเครือ่ งกลและระบบเครือ่ งสือ่ สาร
10. ควบคุมกระบวนการระบบงานปโตรเลีย่ ม
สาขางานเทคโนโลยีแกส
9. ออกแบบติดตั้งระบบงานสงจายแกส
10. วิเคราะหกระบวนการแยกแกส
สาขางานมาตรวิทยา
9. สอบเทียบ ปรับตัง้ และบํารุงรักษาเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม
10. สอบเทียบ ปรับตัง้ และบํารุงรักษาเครือ่ งมือเชิงมิติ เชิงกล
11. สอบเทียบ ปรับตัง้ และบํารุงรักษาเครื่องมือทางไฟฟา อุณหภูมแิ ละเคมี
สาขางานเทคโนโลยีสง่ิ แวดลอม
9. บําบัดน้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงธรรมชาติทางกายภาพและทางเคมี
10. บําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม
11. ควบคุมมลพิษทางอากาศ
12. ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
13. จัดการสารอันตรายและกากของเสีย
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 89 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
( 14 หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
( 25 หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 16 หนวยกิต )
2.4 โครงการ
( 4 หนวยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชัว่ โมง
รวม ไมนอยกวา

24

หนวยกิต

59

หนวยกิต

6

หนวยกิต

89

หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขางานไฟฟากําลัง สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัส
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3104-0002
3105-0003
3105-0004

ชือ่ วิชา
งานเทคนิคพืน้ ฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เครือ่ งมือวัดและวงจรไฟฟา
งานพืน้ ฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
งานพืน้ ฐานวงจรพัลสและดิจติ อล
รวม
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หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(5)
2
(4)
2
(4)
3
(5)
2
(3)
2
(3)
14
(24)
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1. หมวดวิชาสามัญ
24
หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย
3
(3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
2
(3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
2
(3)
3000-1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
1
(1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา
2
(2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
1
(1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร
2
(2)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร
3
(4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2
3
(3)
3000-1526 แคลคูลัส 1
3
(3)
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
59 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
14 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ
กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3120-1001 เครื่องมือและการวัดไฟฟา
3
(4)
3120-1002 วงจรไฟฟา
3
(4)
3120-1003 พืน้ ฐานงานเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม
2
(3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ
3
(3)
3000-020X กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3
(4)
หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
รหัส
ชือ่ วิชา
3120-2001 เทคโนโลยีดจิ ติ อล
3120-2002 เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร
3120-2003 อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรมการควบคุม
3120-2004 กลศาสตรของไหลและเทอรโมไดนามิกส
3120-2005 การควบคุมอัตโนมัติ
3120-2006 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
3120-2007 เครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม
3120-2008 เครื่องควบคุมกระบวนการ

25

หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
4
(6)
3
(4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
16 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 4 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
1. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3120-2101 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรและการควบคุม 3
(4)
3120-2102 คอมพิวเตอรและการควบคุม
3
(4)
3120-2103 อุปกรณในงานวัดและควบคุม
2
(3)
3120-2104 การดําเนินงานการวัดและควบคุม
2
(2)
3120-2105 การสอบเทียบเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม
2
(3)
3120-2106 เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม
3
(4)
3100-0106 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
3
(4)
3120-4101 ปฏิบตั งิ านเครือ่ งมือวัดและควบคุม 1
4
(*)
3120-4102 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 2
4
(*)
3120-4103 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 3
4
(*)
3120-4104 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 4
4
(*)
2. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีปโตรเลียม
รหัส
ชือ่ วิชา
3120-2201 โครงสรางทางเคมีปโ ตรเลียม
3120-2202 ธรณีวทิ ยาปโตรเลียม
3120-2203 ผลิตภัณฑปโ ตรเลียม
3120-2204 การตรวจสอบการกัดกรอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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2
(3)
2
(3)
2
(3)
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3120-2205
3120-2206
3120-2207
3120-2208
3120-2209
3120-2210
3120-2211
3120-2212
3120-2101
3120-2105
3100-0106
3120-4201
3120-4202
3120-4203
3120-4204

ระบบไฟฟาในงานปโตรเลียม
เครื่องกลสถิต 1
เครื่องกลสถิต 2
เครือ่ งยนตตน กําลัง
ปม และคอมเพรสเซอร
ระบบเครือขายการติดตอสือ่ สาร
ขอมูลธรณีวิทยาปโตรเลียม
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรและการควบคุม
การสอบเทียบเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 1
ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 2
ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 3
ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 4

2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
4
4
4
4

(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(4)
(3)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)

3. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีแกส
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3120-2301 เขียนแบบและออกแบบระบบสงแกส
3
(4)
3120-2302 ระบบการวัดและควบคุมแกส
3
(4)
3120-2303 การสันดาปและการควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม 3
(4)
3120-2304 ระบบไฟฟาและควบคุมในงานแกส
2
(3)
3120-2305 เทคโนโลยีแกส 1
2
(3)
3120-2306 เทคโนโลยีแกส 2
3
(4)
3120-2203 ผลิตภัณฑปโ ตรเลียม
2
(3)
3120-2209 ปม และคอมเพรสเซอร
2
(4)
3120-4301 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีแกส 1
4
(*)
3120-4302 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีแกส 2
4
(*)
3120-4303 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีแกส 3
4
(*)
3120-4304 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีแกส 4
4
(*)
4. วิชาชีพสาขางานมาตรวิทยา
รหัส
ชือ่ วิชา
3120-2401 มาตรวิทยาเบือ้ งตน
3120-2402 มาตรวิทยาเชิงมิติ
สาขาวิชาเครือ่ งมือวัดและควบคุม
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3
(4)
3
(4)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

166
3120-2403
3120-2404
3120-2405
3120-2406

มาตรวิทยาเชิงกล
มาตรวิทยาไฟฟา
มาตรวิทยาอุณหภูมิ
มาตรวิทยาเคมี

3
3
2
2

(5)
(5)
(3)
(3)

5. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0221 เคมีสง่ิ แวดลอมเบือ้ งตน
2
(3)
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน
2
(3)
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณภพลศาสตรเบื้องตน
3
(3)
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย
3
(5)
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
2
(3)
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 2
(3)
3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
2
(4)
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค
2
(3)
2.4 โครงการ
รหัส
ชือ่ วิชา
3120-6001 โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา

4

หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)

6 หนวยกิต
จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชัว่ โมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ชัว่ โมง รวมไมนอยกวา 120 ชัว่ โมง
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3120-1001 เครือ่ งมือและการวัดไฟฟา

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางาน และคํานวณการขยายยานการวัดของเครื่องวัดไฟฟา
2. เพือ่ ใหสามารถตอเครือ่ งมือวัดไฟฟาชนิดตางๆ และใชเครือ่ งวัดไฟฟาตามลักษณะงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ มีจริยธรรม
ในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน และคํานวณการขยายยานการวัดของเครื่องวัดไฟฟา
2. ขยายยานการวัดและปรับตัง้ เครือ่ งวัดไฟฟา
3. ตอวงจรเครือ่ งวัดไฟฟา กระแสตรงและกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการทํางาน โครงสราง การนําไปใชงาน การขยายยานการวัดและการ
คํานวณออกแบบของโวลตมเิ ตอร แอมปมเิ ตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ เครือ่ งวัดกําลังไฟฟาชนิด 1
เฟสและ 3 เฟส โอหมมิเตอร เพาเวอรแฟกเตอรมเิ ตอร เครือ่ งวัดกิโลวัตตตอ ชัว่ โมง ออสซิลโลสโคป R-L-C
บริดจ การบํารุงรักษาเครือ่ งวัดไฟฟา การปรับแตงเครือ่ งวัด
3120-1002 วงจรไฟฟา

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการ วิธีการประกอบและการวิเคราะหวงจรไฟฟา
2. เพือ่ ใหสามารถตรวจสอบและหาคุณสมบัตทิ างไฟฟาของความตานทาน ขดลวดเหนีย่ วนํา ตัวเก็บ
ประจุ คุณสมบัตขิ องวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพ มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการประกอบและการวิเคราะหวงจรไฟฟา
2. ตรวจสอบและหาคุณสมบัตทิ างไฟฟาของความตานทาน ขดลวดเหนีย่ วนํา ตัวเก็บประจุ
คุณสมบัตขิ องวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
3. วัดและทดสอบอุปกรณและสัญญาณในวงจรไฟฟา
4. วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับสามเฟสแบบโหลดสมดุลและโหลดไมสมดุล
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5. ทดสอบหาคุณสมบัตขิ องวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง และวงจรไฟฟากระแสสลับ คุณสมบัติ
ทางไฟฟาของความตานทาน ขดลวดเหนีย่ วนํา ตัวเก็บประจุ การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงที่ประกอบ
ดวย R L C คุณลักษณะของรูปคลื่นไซน เฟสเซอรและสมการรูปคลื่น การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ ที่
ประกอบดวย R L C วงจรรีโซแนนซ การเขียนโลกัสไดอะแกรม วงจรไฟฟากระแสสลับสามเฟสแบบโหลด
สมดุลและโหลดไมสมดุล
3120-1003 พืน้ ฐานงานเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการของระบบการวัดและควบคุมอุตสาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนแบบและอานแบบตาง ๆ ในงานวัดและควบคุมอุตสาหกรรม
3. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ ระบบทอและอุปกรณประกอบในกระบวนการวัดและควบคุม
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานอยางเปนกระบวนการดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบการวัดและควบคุมอุตสาหกรรม
2. เขียนแบบ อานแบบการวัดและควบคุมอุตสาหกรรม
3. ใชเครือ่ งมือพืน้ ฐานชางเครือ่ งมือวัดถูกตองและเหมาะสม
4. ประกอบและติดตัง้ ระบบทอและอุปกรณประกอบในกระบวนการวัดและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการของระบบการวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม พืน้ ฐานการควบคุม
สัญลักษณ และการเขียนแบบ อานแบบตาง ๆ ในงานการวัดและควบคุม การใชเครือ่ งมือพืน้ ฐานชางเครือ่ งมือ
วัด เทคนิคการประกอบและติดตัง้ ระบบทอและอุปกรณประกอบในประบวนการวัดและควบคุม
3120-2001 เทคโนโลยีดจิ ติ อล

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานวงจรดิจติ อลแบบตาง ๆ ทีจ่ ะนํามาใชงานในการควบคุม
2. เพือ่ ใหสามารถตอวงจรดิจติ อลแบบตาง ๆ และประยุกตใชงาน เปลีย่ นแปลงสัญญาณดิจติ อลกับ
อนาล็อก
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ มีเหตุผล มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเลขฐาน คณิตศาสตรลอจิกตาง ๆ ในงานดิจติ อล
2. ตอวงจรดิจติ อลและทดสอบการทํางาน
3. แปลงสัญญาณระบบอนาล็อกกับระบบดิจติ อล
4. ประยุกตวงจรดิจติ อลในงานระบบวัดและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวิเคราะหและออกแบบวงจรคอมบิเนชัน่ การลดรูปสมาการ วงจรลอจิก
วงจรมัลติเพล็กซ ดีมลั ติเพล็กซ ดีโคดเดอร เอ็นโคดเดอร คอมพาราเตอร วงจรโมโนสเตเบิล้ และวงจรสัญญาณ
นาฬิกา ฟลิบ-ฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร บัฟเฟอร วงจรคํานวณทางคณิตศาสตร โครงสรางและการใชงาน
หนวยความจําแบบตาง ๆ วงจรเปลีย่ นสัญญาณดิจติ อลกับแอนนาล็อก ปฏิบตั กิ ารทดสอบวงจรดิจติ อลคอมบิเน
ชั่น และซีเควนเชียล การประยุกตใชวงจรดิจติ อลในงานระบบวัดและควบคุม
3120-2002 เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอมพิวเตอร สัญญาณ
และกระบวนการทํางาน การตัดตอกับหนวยความจํา การรับสงขอมูลกับอุปกรณภายนอกเพือ่ การ
ควบคุม
2. เพือ่ ใหสามารถใชไมโครโปรเซสเซอรเพือ่ ใชงานและเขียนโปรแกรมควบคุม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ทีม่ คี วามรอบคอบ มีเหตุผลในกระบวนการคิดวิเคราะหสรางสรรคในงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทางสถาปตยกรรมในไมโครโปรเซสเซอรชนิดตาง ๆ
2. ควบคุมอุปกรณทางการควบคุมดวยไมโครโปรเซสเซอร
3. ติดตัง้ อุปกรณและสวนประกอบไมโครโปรเซสเซอร
4. การติดตอสือ่ สารและการรับสงขอมูลกับอุปกรณภายนอก
5. เขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีประยุกตในงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับโครงสรางสถาปตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณและขบวนการทํางาน
ตาง ๆ ของไมโครโปรเซสเซอร การติดตอไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา หลักการรับและการสงขอมูล
กับอุปกรณภายนอก กระบวนการดีเอ็มเอ และการอินเตอรรัพต เทคนิคและวิธกี ารอินเตอรรพั ตแบบตาง ๆ การ
ติดตอไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณภายนอก เขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีโดยใชชุดคําสั่งของไมโคร
โปรเซสเซอร การเขียนโปรแกรมใหไมโครโปรเซสเซอรติดตอกับหนวยความจําและอุปกรณภายนอกเบื้องตน
และการประยุกตใชงานอืน่ ๆ
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3120-2003 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมการควบคุม

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถตอวงจรและดัดแปลงประยุกตวงจรอิเล็กทรอนิกสเพือ่ ใชในงานควบคุม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ เปนไปตามขัน้ ตอนและปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจคุณสมบัติ โครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณสารกึง่ ตัวนํา
2. ตอวงจร ทดสอบคุณสมบัติ หลักการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกสตา ง ๆ
3. ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสในงานวัดและควบคุมวงจรสวิตชิง่ วงจรไดรว วงจรเชือ่ มโยง
(Coupler) วงจรเพาเวอร วงจรออปแอมป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับคุณสมบัติ โครงสรางและการทํางานของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส อุปกรณสาร
กึง่ ตัวนําตาง ๆ วงจรเรียงกระแส วงจรกรองกระแส วงจรควบคุมแรงดันแบบตาง ๆ วงจรคลิปเปอร วงจรแคลม
เปอร การไบอัสทรานซิสเตอร และวงจรขยายสัญญาณ โดยใชพารามิเตอรแบบตาง ๆ เฟทและมอสเฟท การ
วิเคราะหวงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายกําลัง วงจรการใชงานอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสสวิตซ วงจร
แปลงรูปสัญญาณชนิดแอคตีฟ วงจรสมิททริกเกอร วงจรมัลติไวเบรเตอร วงจรแซมปลิง้ วงจรออสซิล
เลเตอร วงจรขยายทีม่ กี ารปอนกลับ วงจรทรานซิสเตอรในงานความถีส่ งู วงจรขยายดิฟเฟอรเรนเชียล ออป
แอมป อุปกรณเชือ่ มตอทางแสง อุปกรณวงจรรวมสําเร็จรูปเพือ่ การใชงานทางควบคุม
3120-2004 กลศาสตรของไหลและเทอรโมไดนามิกส

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจคุณสมบัตขิ องของไหล ทฤษฎีปาสคาล อารคมิ ดิ สิ และสมการแบบตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ กฎของเทอรโมไดนามิกส คุณสมบัตขิ องสารทํางานและสามารถจําแนกพลัง
งานของกาซ และการประยุกตใชงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพลังงานของไหลและเทอรโมไดนามิกส
2. คํานวณเกีย่ วกับสถิตศาสตรของไหล
3. คํานวณแรงพลังงานการไหลโดยใชทฤษฎีการไหล
4. คํานวณปริมาณและอัตราการไหลในทอ
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5. คํานวณเกีย่ วกับเทอรโมไดนามิกสพลังงานและกระบวนการ
6. วิเคราะหกระบวนการทางเทอรโมไดนามิกส
7. ประยุกตใชงานเทอรโมไดนามิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัตขิ องของไหล สถิตยศาสตรของของไหล ทฤษฎีของปาสคาล และอารคิมิดิส สมการ
พลังงาน สมการแบบเบอรนลู ลี่ ตัวเลขเรโนลด กาซในอุดมคติ การวัดอุณหภูมิความดัน และกฎขอทีห่ นึง่ ของ
เทอรโมไดนามิกส และนําไปใชงาน ทฤษฎีจลนของกาซ ความดัน อุณหภูมิของกาซ แรงระหวางอนุภาคของ
กาซ ความดันจําเพาะ การจําแนกพลังงานของกาซ การถายเทความรอน และการประยุกตใชงานเทอรโมได
นามิกส
3120-2005 การควบคุมอัตโนมัติ
3
(4)
(Automatic Control)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ พืน้ ฐานการควบคุมอัตโนมัติ
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะห คุณสมบัติ และหลักการทํางานของระบบควบคุมแบบตาง ๆ
3. เพือ่ ใหมคี วามสามารถปรับแตงคาควบคุมแบบตาง ๆ
4. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการทดลองปฏิบตั งิ านควบคุมอัตโนมัติ ในกระบวนการอุตสาหกรรม
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจพืน้ ฐานการควบคุมอัตโนมัติ
2. เขาใจคุณสมบัตแิ ละหลักการทํางานระบบควบคุมแบบตางๆ
3. เขาใจฟงกชน่ั การควบคุม กิริยาควบคุม ผลตอบสนองการควบคุมแบบตาง ๆ
4. ปรับแตงคาควบคุมแบบตาง ๆ
5. ทดลองปฏิบตั งิ านควบคุมอัตโนมัตริ ปู แบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพืน้ ฐานในการควบคุมอัตโนมัติ ศัพทเฉพาะของการควบคุมอัตโนมัติ คณิตศาสตรที่ใชในการ
ควบคุมอัตโนมัติ คุณลักษณะของระบบควบคุม ฟงกชน่ั การควบคุม กิริยาควบคุม ผลตอบสนองการควบคุม
เสถียรภาพการควบคุม ปรับแตงคาควบคุม และปฏิบตั งิ านการควบคุมอัตโนมัตริ ปู แบบตาง ๆ
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3120-2006 เซนเซอรและทรานสดิวเตอร
3
(4)
(Sensor and Transducer)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะห คุณสมบัติ โครงสราง และหลักการทํางานของอุปกรณเซนเซอรและท
รานสดิวเตอร ประเภทตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการทดลอง ติดตัง้ ปรับแตง บํารุงรักษา อุปกรณเซนเซอรและ
ทรานสดิวเตอร ประเภทตาง ๆ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานอยางเปนกระบวนการดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจคุณสมบัติ โครงสรางและหลักการทํางาน อุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเตอร
2. ประยุกตใช อุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเตอร ในงานอุตสาหกรรม
3. ทดลอง ติดตัง้ ปรับแตง บํารุงรักษา อุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเตอรประเภทตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติ โครงสราง หลักการทํางานและปฏิบตั กิ ารทดลอง ติดตัง้ ปรับแตง บํารุงรักษา ของ
อุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเตอรทใ่ี ชในการวัดและตรวจจับอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ระดับ ความ
หนาแนน ความชื้น ความหนืด ความนํา น้าํ หนัก ความเร็ว แสงและเปลวไฟ สวิตซ และอืน่ ๆ ตลอดทัง้ การ
ประยุกตใชงานอุตสาหกรรม
3120-2007 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

4

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจในหลักการทํางานของเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรมทีใ่ ชในงานอุตสาหกรรมทัง้
ระบบไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
2. เพือ่ ใหสามารถวัดตัวแปรตาง ๆ ในทางอุตสาหกรรม วิเคราะหปรับเทียบ ซอมบํารุงรักษา
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย เปนขัน้ ตอน มีกระบวนการคิดทีเ่ ปน
ไปดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล
มาตรฐานรายวิชา
1. วัดตัวแปรในงานอุตสาหกรรมดวยเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส
2. วัดตัวแปรในงานอุตสาหกรรมดวยเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรมแบบนิวเมติกส
3. ติดตัง้ ปรับแตงบํารุงรักษาอุปกรณเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส
4. ติดตัง้ ปรับแตงบํารุงรักษาอุปกรณเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรมแบบนิวเมติกส
5. ติดตัง้ ปรับแตงระบบทอและอุปกรณประกอบในการวัดและควบคุม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการวัด
หลักการทํางานและวิธกี ารวัดของเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและนิวเมติกส สําหรับการวัดความดัน การไหล อุณหภูมิ ระดับความชื้น ความถวงจําเพาะ ความ
เปนกรดเปนดาง ความนําของของแข็ง ของเหลวและกาซ การวัดเชิงวิเคราะห เครือ่ งบันทึกคาแบบ
อิเล็กทรอนิกส และนิวเมติกส อุปกรณเชือ่ มโยงเครือ่ งมือวัดกับเครือ่ งควบคุมกระบวนการแบบอิเล็กทรอนิกส
และนิวเมติกส ตลอดจนการใชการปรับเทียบตรวจซอมและบํารุงรักษาอุปกรณ ประกอบรวมเพือ่ การใชงานกับ
เครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม
3120-2008 เครือ่ งควบคุมกระบวนการ

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของเครือ่ งควบคุมกระบวนการ ระบบนิวเมติกส และระบบ
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
2. ปรับตัง้ พารามิเตอรในเครือ่ งควบคุมกระบวนการเพือ่ ควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย มีขน้ั ตอน มีกระบวนการคิดทีเ่ ปนไป
ดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่ งควบคุมกระบวนการ ระบบนิวเมติกส และระบบ ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส
2. ติดตัง้ ปรับแตง บํารุงรักษาเครือ่ งควบคุมกระบวนการแบบอิเล็กทรอนิกสและแบบนิวเมติกส
3. ตอเชือ่ มอุปกรณการวัดและควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกสหรือนิวเมติกส
รวมกับเครือ่ งควบคุม
กระบวนการแบบอิเล็กทรอนิกสหรือนิวเมติกสเพือ่ ควบคุมกระบวนการ
4. ทําการจูนนิง่ พารามิเตอรของเครือ่ งควบคุมกระบวนการแบบอิเล็กทรอนิกสและนิวเมติกส เพื่อ
ควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับโครงสราง หลักการทํางานของอุปกรณควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกสและแบบ
นิวเมติกสทม่ี ฟี ง กชน่ั การควบคุม ON-OFF Proportional, Proportional + Integral, Proportional + Integral +
Derivative, Programmable Controller อุปกรณรบั สัญญาณจากเครือ่ งควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกสและนิวเมติกส
การเลือกใชตวั ควบคุม การปรับคาพารามิเตอรของตัวควบคุม การประยุกตใชตวั ควบคุมแตละแบบในกระบวน
การควบคุม การบํารุงรักษา การตรวจสอบและแกไขขอขัดของของวงจร การเชือ่ มโยงเครือ่ งควบคุมกระบวน
การแบบอิเล็กทรอนิกสกบั คอมพิวเตอรตลอดจนการเชือ่ มโยง เครือ่ งมือวัดและเครือ่ งควบคุมกระบวนการแบบ
อิเล็กทรอนิกสกบั นิวเมติกส
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3120-2101 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรและการควบคุม

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมสัง่ งานโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรในงานควบคุม
3. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ และบํารุงรักษาอุปกรณ วงจร ระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
ในงานควบคุม
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค มีวนิ ยั มีความรอบคอบ ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
2. เขียนโปรแกรมสัง่ งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรในงานควบคุม
3. ติดตัง้ และบํารุงรักษาอุปกรณ วงจร ระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรในงานควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร ชุดคําสั่ง อุปกรณภายใน
ชนิดของอินพุต เอาพุต การเขียนโปรแกรมควบคุมงาน การตอขยายระบบ ระบบสื่อสาร การติดตัง้ และบํารุง
รักษา
3120-2102 คอมพิวเตอรและการควบคุม

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
5. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการเชือ่ มตอสือ่ สารขอมูลระหวางคอมพิวเตอรและกระบวนการควบคุม
6. เพือ่ ใหสามารถควบคุมกระบวนการโดยคอมพิวเตอรดว ยโปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ งานควบคุม
7. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค มีวนิ ยั มีความรอบคอบ ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
4. เขาใจหลักการเชือ่ มตอสือ่ สารขอมูลระหวางคอมพิวเตอรและกระบวนการควบคุม
5. เชือ่ มตอสือ่ สารขอมูลระหวางคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมกับอุปกรณในกระบวนการ
6. ใชงานระบบคอมพิวเตอรควบคุมกระบวนการ
7. ควบคุมโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการควบคุมกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการและมาตรฐาน สือ่ การสอนขอมูล ระบบและการใชมลั ติโปรเซส
เซอร มัลติอนิ พุทแบบดิจติ อล และอะนาล็อก ในงานอุตสาหกรรม เครื่องพิมพรายงานผล การเขียนกราฟฟก
ของกระบวนการควบคุม ใชโปรแกรมควบคุมสําเร็จรูป การแสดงผลของกระบวนการควบคุมแบบตาง ๆ ทาง
จอภาพ และเครือ่ งพิมพกราฟฟก TREND, PANEL, TEXT, ALARM การใชระบบมัลติโปรเซสเซอร การตอ
ใชงานรวมกับอุปกรณเพือ่ เชือ่ มโยงกับอุปกรณการวัดและระบบควบคุม การจําลองกระบวนการเพือ่ ฝกการวัด
และควบคุมผานคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
3120-2103 อุปกรณในงานวัดและควบคุม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจสัญลักษณ ลักษณะ สมบัติของอุปกรณชนิดตาง ๆ ทีใ่ ชในงานวัดและควบ
คุม
2. เพือ่ ใหสามารถอานแบบ ติดตัง้ ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณในงานวัดและควบคุม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางาน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสัญลักษณ ลักษณะ สมบัตขิ องอุปกรณทใ่ี ชในงานวัดและควบคุมในงาน อุตสาหกรรม
2. เขาใจหลักการติดตัง้ ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณในงานวัดและควบคุม
3. อานแบบ ติดตัง้ ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณในงานวัดและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับรูปแบบสัญลักษณ และการอานแบบอุปกรณในงานอุตสาหกรรม ลักษณะ
สมบัตขิ องอุปกรณแตละชนิดทีใ่ ชในงานวัดและควบคุม อุปกรณควบคุมตัวสุดทาย ปม พัดลม คอนเวเยอร
เครือ่ งยอย เครือ่ งบด เครือ่ งอบแหง หมอน้าํ หมอไอน้าํ เครือ่ งกรอง คูลลิง่ ทาวเวอร เครื่องผสม อุปกรณแลก
เปลีย่ นความรอน และอืน่ ๆ วิธกี ารติดตัง้ และบํารุงรักษาอุปกรณตา ง ๆ ในงานอุตสาหกรรมการวัดและควบคุม
3120-2104 การดําเนินงานการวัดและควบคุม

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการของระบบและเทคนิคทางดานการวัดและควบคุม
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนแบบและอานแบบในงานการวัดและควบคุม
3. เพือ่ ใหสามารถวางแผนการทํางานทางดานการวัดและควบคุม
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบและเทคนิคการติดตัง้ แหลงจายไฟฟา แหลงจายลม
2. เขาใจหลักการของระบบสงสัญญาณ ระบบติดตอสื่อสารระหวางอุปกรณตาง ๆ ในการวัดและควบ
คุม
3. เขียนแบบ อานแบบในงานการวัดและควบคุม
4. ปรับเทียบ การทดสอบระบบควบคุม
5. วางแผน การปองกันอันตรายและการซอมบํารุงในทางการวัดและการควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการของระบบและเทคนิคการติดตัง้ แหลงจายไฟ แหลงจายลม อุปกรณ
ทีใ่ ชในระบบไฟฟาและลมในงานการวัดและควบคุมรายละเอียด ขอมูลทางเทคนิคของอุปกรณการวัดและควบ
คุม ระบบสงสัญญาณการวัดทางไฟฟาและนิวสเมติกส เขียนแบบและอานแบบในงานวัดและควบคุม ทดสอบ
ระบบควบคุม ปรับเทียบ ปรับคาพารามิเตอรของอุปกรณ แบงพืน้ ทีอ่ นั ตราย ระบบปองกัน วางแผนซอมบํารุง
รักษาอุปกรณ
3120-2105 การสอบเทียบเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการกระบวนการสอบเทียบ มาตรฐานการสอบเทียบและปรับเทียบ
2. เพือ่ ใหสามารถสอบเทียบและวิเคราะหการวัดจากหลักการตางๆ ทางสถิติ เพือ่ งานสอบเทียบ การ
สืบทอด
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ละเอียดรอบคอบ ถูกตองเปนลําดับขัน้ ตอน มีความอดทน ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกระบวนการสอบเทียบ มาตรฐานการสอบเทียบและปรับเทียบ
2. จัดเตรียมและจัดดําเนินการสอบเทียบเครือ่ งวัดและควบคุม
3. ใชงานเครือ่ งมือสอบเทียบกับอุปกรณการวัดและควบคุม
4. ประเมินผล รายงานผล รับรองผล ในการสอบเทียบ
5. บํารุงรักษาเครือ่ งมือทีใ่ ชในงานปรับเทียบ/สอบเทียบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการสอบเทียบและปรับเทียบ การสืบทอดมาตรฐาน หนวยและระบบ
มาตรฐานหองปฏิบตั กิ ารปรับเทียบ ศัพทและความหมายการสอบเทียบ การวิเคราะหการวัด ความผิดพลาด คา
ความไมแนนอน สถิตเิ พือ่ งานสอบเทียบ การตรวจสอบศูนยกลางการวัด การแบงสเกล โดยการสอบเทียบให
กับอุปกรณเครือ่ งมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม อุปกรณเครือ่ งมือวัดทางไฟฟา การเตรียมการและการ
ดําเนินการทางการสอบเทียบ การรับรองผล การรายงานผลจากหองปฏิบตั กิ าร
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3120-2106 เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางาน ลักษณะเครื่องกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. เพือ่ ใหสามารถหาลักษณะ สมบัติของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับแบบตาง ๆ เริ่ม
เดินและการควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟา ทดสอบ ตอและการขนานหมอแปลงไฟฟา
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจพืน้ ฐานของแมเหล็กและแมเหล็กไฟฟาลักษณะสมบัตแิ ละหลักการทํางานของเครือ่ งกลไฟ
ฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. เขียนเฟสเซอรไดอะแกรมและวงจรสมมูลยของเครือ่ งกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับแบบ
ตาง ๆ
3. วิเคราะหหาคาลักษณะสมบัตขิ องเครือ่ งกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับแบบตาง ๆ
4. ทดสอบ ตอ และขนานหมอแปลงไฟฟา
5. ทดสอบการเริม่ เดินและการควบคุมความเร็วของมอเตอรไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ ลักษณะ สมบัตแิ ละหลักการทํางานของเครือ่ งกลไฟฟา การเขียนเฟสเซอร
ไดอะแกรม วงจรสมมูลยของเครือ่ งกลไฟฟากระแสสลับและกระแสตรงแบบตาง ๆ การเริม่ เดินและการควบ
คุมความเร็วของมอเตอรแบบตาง ๆ การทดสอบลักษณะสมบัตขิ องเครือ่ งกําเนิดไฟฟากระแสตรงและกระแส
สลับแบบเฟสเดียวและสามเฟส การเริม่ เดินและการควบคุมความเร็วของมอเตอรไฟฟา การหากําลังและประ
สิทธิภาพเครือ่ งกลไฟฟา การขนานเครือ่ งกําเนิดไฟฟากระแสสลับ การขนานหมอแปลง การตอและการ
ทดสอบหมอแปลงไฟฟา ระบบสามเฟส การหาแรงบิด การหากลุม เวกเตอรของเครือ่ งกลไฟฟา
3120-4101 ปฏิบตั งิ านเครือ่ งมือวัดและควบคุม 1

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญ
 หา การควบคุมคุณภาพในงานเครือ่ งมือวัดอุต
สาหกรรมชนิดตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานรวมกับผูอ น่ื ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการและพัฒนาระบบงาน

สาขาวิชาเครือ่ งมือวัดและควบคุม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

178
2. ใชเครือ่ งมือพืน้ ฐานชางเครือ่ งมือวัดถูกตองเหมาะสม
3. สอบเทียบอุปกรณการวัดและควบคุม
4. ใชและทดสอบอุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเซอร แตละประเภท
5. ติดตัง้ ปรับตัง้ คาผานการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในการวางแผน ตรวจสอบปรับเทียบ และบํารุงรักษาเครือ่ งมือวัดอุต
สาหกรรมชนิดตาง ๆ
3120-4102 ปฎิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 2

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวางแผน การวิเคราะห แกปญ
 หา การควบคุมคุณภาพงานเครื่องควบคุม
กระบวนการชนิดตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานรวมกับผูอ น่ื ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการและพัฒนาระบบงาน
2. ตรวจสอบคุณสมบัติ และการทํางานของระบบควบคุมแบบตาง ๆ
3. ปรับตัง้ คาผานการใชงานอุปกรณการวัดและควบคุมแบบตาง ๆ
4. ติดตัง้ และบํารุงรักษาอุปกรณ และระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ ในการวางแผน ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ แกไข ปรับแตงและ
บํารุงรักษาเครือ่ งควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ
3120-4103 ปฏิบตั งิ านเครือ่ งมือวัดและควบคุม 3

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งควบคุมคุณภาพ
2. เพือ่ ใหสามารถและทักษะในการอานแบบ ติดตัง้ ตรวจซอม ปรับแตง อุปกรณควบคุมในงานอุต
สาหกรรมการวัดและควบคุม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการและพัฒนาระบบงาน
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2. อานและใหความหมายสัญลักษณตา ง ๆ ของอุปกรณ ในงานอุตสาหกรรม
3. ติดตัง้ ปรับแตง และบํารุงรักษาอุปกรณเครือ่ งมือวัดและควบคุม
4. อานแบบในงานอุตสาหกรรมการวัดและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ ในการออกแบบ วางแผน ติดตัง้ ปรับเทียบ อุปกรณควบคุมในงาน
อุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพ
3120-4104 ปฎิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 4

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งควบคุมคุณภาพ
2. เพือ่ ใหสามารถจัดการ ควบคุมการผลิต
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางาน ดวยความรอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการ ควบคุม และพัฒนาระบบงาน
2. ดําเนินกรบวนการในระบบงานการวัดและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ ในการจัดการ ควบคุมการผลิต และควบคุมคุณภาพ ในกระบวน
การและขัน้ ตอนตาง ๆ ในการผลิต
3120-2201 โครงสรางทางเคมีปโ ตรเลียม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจเกีย่ วกับโครงสรางทางเคมี ปฏิกริ ยิ าเคมีของสารปโตรเลียมตางๆ
2. เพื่อใหสามารถทดสอบหาคาความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธกบั คา API ของสาร
ปโตรเลียมตางๆได
3. เพือ่ ใหสามารถทดสอบเพือ่ แยกแยะชนิดของสารปโตรเลียม และชนิดของน้าํ มันดิบได
4. เพือ่ ใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวร ทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผล
โครงสรางทางเคมีปโตรเลียมได
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม และปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการแยกแยะโครงสรางทางเคมี ปฏิกริ ยิ าทางเคมีของสารปโตรเลียมตางๆ
2. ทดสอบหาคาความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธกบั คา API ของสารปโตรเลียมตางๆ
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3. ทดสอบเพือ่ แยกแยะชนิดของสารปโตรเลียม และชนิดของน้าํ มันดิบ
4. ใชคอมพิวเตอรซอฟแวร ทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลโครงสรางทางเคมี
ปโตรเลียม
5. มีกจิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม และปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการหาความหนาแนนและความหนาแนนสัมพัทธ คาAPI คุณสมบัติทาง
กายภาพของปโตรเลียม องคประกอบของปโตรเลียม ความหมายของเคมีอนิ ทรีย สารประกอบไฮโดรคารบอน
ชนิดอิม่ ตัวและไมอม่ิ ตัว
การอานชื่อสารประกอบไฮโดรคารบอน
การประกอบทีเ่ ปลีย่ นแปลงมาจาก
ไฮโดรคารบอน ปฏิกริ ยิ าเคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอน ชนิดของน้าํ มันดิบและกาชธรรมชาติ
3120-2202 ธรณีวิทยาปโตรเลียม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจเกีย่ วกับลักษณะอุตสาหกรรมปโตรเลียม
2. เพือ่ ใหมคี วามรูใ นกระบวนการสํารวจ ขุดเจาะและผลิตปโตรเลียม
3. เพือ่ ใหสามารถพิสจู นหาองคประกอบไฮโดรคารบอนของสารปโตรเลียม
4. เพือ่ ใหสามารถใชงานเครือ่ งมือและอุปกรณตา งๆในการสํารวจ ปโตรเลียม
5. เพือ่ ใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทาํ การจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูลและรายผลการ
สํารวจปโตรเลียม
6. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม และปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเกีย่ วกับลักษณะอุตสาหกรรมปโตรเลียม การสํารวจ ขุดเจาะและผลิต
2. พิสจู นหาองคประกอบไฮโดรคารบอนของสารปโตรเลียม
3. ใชงานเครือ่ งมือและอุปกรณตา งๆในการสํารวจ ปโตรเลียม
4. ใชคอมพิวเตอรซอฟแวร ทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลการสํารวจ
ปโตรเลียมได
5. มีกจิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม และปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขอบเขตของอุตสาหกรรมปโตรเลียม ประวัติ การกําเนิดปโตรเลียม การสํารวจปโตรเลียม การขุด
เจาะ หลุมเจาะ เครือ่ งมือและอุปกรณการเจาะ การดําเนินการตางๆของหลุมเจาะ ขอมูลของแหลงปโตรเลียม
และสิง่ ประกอบตางๆของกระบวนการผลิตปโตรเลียม
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3120-2203 ผลิตภัณฑปโตรเลียม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจเกีย่ วกับผลิตภัณฑปโ ตรเลียม
2. เพือ่ ใหสามารถสุม ตัวอยาง การตรวจสอบ และ การทดสอบผลิตภัณฑปโ ตรเลียมได
3. เพือ่ ใหสามารถใชงานเครือ่ ง Test Separator
4. เพื่ อ ให ส ามารถใช เ ครื่ อ งมื อ วั ด เชิ ง วิ เ คราะห แ ละการตรวจสอบการเผาไหม ข องผลิ ต ภั ณ ฑ
ปโตรเลียม
5. เพือ่ ใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทาํ การจําลองการทํางาน วิเคราะหขอ มูลและรายผลของ
ผลิตภัณฑปโ ตรเลียมได
6. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม และปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑปโ ตรเลียม
2. สุม ตัวอยาง การตรวจสอบ และ การทดสอบผลิตภัณฑปโ ตรเลียม
3. ใชงานเครือ่ ง Test Separator
4. ใชเครือ่ งมือวัดเชิงวิเคราะห และ การตรวจสอบการเผาไหมของผลิตภัณฑปโ ตรเลียม
5. ใชคอมพิวเตอรซอฟแวร ทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับชนิดของผลิตภัณฑปโ ตรเลียม เทคนิคการสุม ตัวอยางกาซ และ น้าํ มัน การ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ ถังเก็บตัวอยาง การคํานวณหาคาความถวงจําเพาะของผลิตภัณฑ การปรับคาความถูกตอง
เมือ่ อุณหภูมเิ ปลีย่ นไป ความดันไอและ การวัดคาความดันไอ การใชเครือ่ งมือวัดคาอัตราสวนกาซและ น้าํ มัน
การวัดคาความจุของถังเก็บ ความหนืดและ การหาคาพีเอช ของผลิตภัณฑและ การตรวจสอบการเผาไหม
3120-2204 การตรวจสอบการกัดกรอน

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจเกีย่ วกับการตรวจสอบการกัดกรอนและวิธปี อ งกัน
2. เพื่อใหสามารถทดสอบการกัดกรอนและการปองกันได
3. เพือ่ ใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทาํ การจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลเกีย่ ว
กับการตรวจสอบการกัดกรอนและวิธปี อ งกันได
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติมและปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบการกัดกรอนและวิธปี อ งกัน
2. ทดสอบการกัดกรอนและปองกัน
3. ใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทาํ การจําลองการทํางาน วิเคราะหขอ มูลและรายผลเกีย่ วกับการตรวจ
สอบการกัดกรอนและวิธปี อ งกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการเบือ้ งตนในการตรวจสอบ ประเภทของการตรวจสอบการกัดกรอน
กระบวนการกัดกรอน ชนิดของการกัดกรอน การปองกันการกัดกรอน
3120-2205 ระบบไฟฟาในงานปโตรเลียม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการออกแบบและอานแบบระบบไฟฟาในงานปโตรเลียม
2. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ ซอมและบํารุงรักษาระบบไฟฟาในงานปโตรเลียม
3. เพือ่ ใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวร ทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผล
ระบบไฟฟาในงานปโตรเลียมได
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม และปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบและอานแบบระบบไฟฟาในงานปโตรเลียม
2. ออกแบบและอานแบบระบบไฟฟาในงานปโตรเลียม
3. ติดตัง้ ซอมและบํารุงรักษาระบบไฟฟาในงานปโตรเลียม
4. จําลองการทํางาน วิเคราะหขอ มูลและรายผลระบบไฟฟาในงานปโตรเลียมโดยใชคอมพิวเตอร
5. มีกจิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม และปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา พืน้ ฐานความรูเ กีย่ วกับไฟฟาเบือ้ งตน ความปลอดภัยทางไฟฟา อุปกรณเครือ่ งกําเนิดไฟฟา
หมอแปลงไฟฟา สวิตชบอรด สวิตชเกียร มอเตอรไฟฟา ทีใ่ ชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม ระบบไฟฟากําลัง
และการออกแบบระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
3120-2206 เครื่องกลสถิต 1

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจเกีย่ วกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครือ่ งแยกสาร
2. เพือ่ ใหสามารถควบคุมการทํางานของเครือ่ งแยกสาร
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3. เพือ่ ใหสามารถปรับแตงการทํางานของเครือ่ งแยกสาร
4. เพือ่ ใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทาํ การจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผล
เครือ่ งแยกสาร
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติมและปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเกีย่ วกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครือ่ งแยกสาร
2. ควบคุมการทํางานของเครือ่ งแยกสาร
3. ปรับแตงการทํางานของเครือ่ งแยกสาร
4. จําลองการทํางาน วิเคราะหขอ มูลและรายผลการทํางานของเครือ่ งแยกสารโดยใชคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณงานกระบวนการในอุตสาหกรรมกาชและน้าํ มัน
เครือ่ งแยกสาร (Separator)โครงสรางและอุปกรณภายใน หลักการทํางานของเครือ่ งแยก การทํางานของ
Absorber และการ Stripper การกําจัดน้าํ ออกจากกาชโดยใชของเหลว และสารดูดความชืน้ แบบของแข็ง (Solid
bed absorber) การกําจัดน้าํ ออกจากกาซ (gas dehydration) และการนําสารกลับมาใชใหม (regeneration )ระบบ
การตรวจน้าํ มันของ A.P.I
3120-2207 เครื่องกลสถิต 2

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามขาใจเกีย่ วกับโครงสราง หนาทีข่ องอุปกรณ และกระบวนการของเครือ่ งกลัน่
เครือ่ งแยกสารและเครือ่ งสกัดสาร
2. เพือ่ ใหสามารถในการควบคุม ปรับแตงการทํางานของเครือ่ งกลัน่ เครือ่ งแยกสารและเครือ่ งสกัด
สาร
3. เพือ่ ใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทาํ การจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลเกีย่ ว
กับเครือ่ งกลัน่ เครือ่ งแยกสารและเครือ่ งสกัดสาร
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม และปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเกีย่ วกับโครงสราง หนาทีข่ องอุปกรณ และกระบวนการของเครือ่ งกลัน่ เครือ่ งแยกสารและ
เครือ่ งสกัดสาร
2. ควบคุม ปรับแตง การทํางานของเครือ่ งกลัน่ เครือ่ งแยกสารและเครือ่ งสกัดสาร
3. จําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลเกีย่ วกับเครือ่ งกลัน่ เครือ่ งแยกสารและเครือ่ งสกัด
สารตางๆ โดยใชคอมพิวเตอร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของกระบวนการกลัน่ ลําดับสวน และการกลัน่ ทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมน้าํ มัน หลัก
การของการกลัน่ ลําดับสวน โครงสรางและองคประกอบในเครือ่ งกลัน่ ชนิดของถาดและแพคกิง้ ทีใ่ ช การติดตัง้
ถาด รีฟกซ การควบคุมความดัน รีบอยเลอ การควบคุมความรอนในเครือ่ งกลัน่ เครือ่ งแลกเปลีย่ นความรอน
(Heat Exchanges) ชนิดของเครือ่ งแลกเปลีย่ น ความรอน เครือ่ งสกัดสารตางๆ
3120-2208 เครือ่ งยนตตน กําลัง

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจเกีย่ วกับหลักการทํางานของเครือ่ งยนตดเี ซล และกาซเทอรไบน
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหปญ
 หาของเครือ่ งยนตดเี ซล และกาซเทอรไบน
3. เพือ่ ใหสามารถบํารุงรักษา ทดสอบ ปรับแตงของเครือ่ งยนตดเี ซล และกาซเทอรไบน
4. เพือ่ ใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรจาํ ลองการทํางาน วิเคราะหขอ มูลและรายผลเกีย่ วกับ
เครือ่ งยนตดเี ซล และกาซเทอรไบ
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม และปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่ งยนตดเี ซล และกาซเทอรไบน
2. วิเคราะหปญ
 หาของเครือ่ งยนตดเี ซล และกาซเทอรไบน
3. บํารุงรักษา ทดสอบ ปรับแตงของเครือ่ งยนตดเี ซล และกาซเทอรไบน
4. ใชคอมพิวเตอรซอฟแวร ทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอ มูลและรายผลเกีย่ วกับเครือ่ งยนต
ดีเซล และกาซเทอรไบน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานและสวนประกอบของ เครือ่ งยนตดเี ซล และกาซเทอรไบน ตรวจสอบและปรับ
แตง เครือ่ งยนตดเี ซล และกาซเทอรไบน ปฏิบตั งิ านซอมและปรับปรุงสภาพเครือ่ งยนตและทดสอบติดเครือ่ ง
ยนต
3120-2209 ปมและคอมเพรสเซอร

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจเกีย่ วกับโครงสรางและหลักการทํางานของ Pump และ Compressor ในอุต
สาหกรรมปโตรเลียม
2. เพือ่ ใหสามารถตรวจสอบและปรับแตง Pump และ Compressor ชนิดตางๆ ทีใ่ ชในอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม
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3. เพือ่ ใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวร ทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผล
เกีย่ วกับ Pump และ Compressor ชนิดตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียมได
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม และปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเกีย่ วกับโครงสรางและหลักการทํางานของ Pump และ Compressor ในอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม
2. ตรวจสอบและปรับแตง Pump และ Compressor ชนิดตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
3. ใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทาํ การจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลเกีย่ วกับ Pump และ
Compressor ชนิดตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานและสวนประกอบของ Centrifugal Pump และ Centrifugal Compressor และ
แบบอืน่ ๆ ตรวจสอบและปรับแตง Centrifugal Pump, Centrifugal Compressor และแบบอืน่ ๆ
3120-2210 ระบบเครือขายการติดตอสือ่ สาร

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการเครือขายการติดตอสือ่ สาร โครงสรางและรูปแบบของการติดตอสือ่
สารในงานปโตรเลียม
2. เพือ่ ใหสามารถใชงานระบบเครือขายการติดตอสือ่ สารในงานปโตรเลียมได
3. เพือ่ ใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทาํ การจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลเกีย่ ว
กับระบบเครือขายการติดตอสือ่ สารในงานปโตรเลียมได
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม และปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเครือขายการติดตอสือ่ สาร โครงสรางและรูปแบบของการติดตอสื่อสารในงาน
ปโตรเลียม
2. ใชงานระบบเครือขายการติดตอสื่อสารในงานปโตรเลียม
3. ใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทาํ การจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลเกีย่ วกับระบบเครือ
ขายการติดตอสื่อสารในงานปโตรเลียม
4. มีกจิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม และปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการติดตอสือ่ สารแบบตาง ๆ ระบบเครือขาย การติดตอระหวางภาคพืน้ ดินและหนวยปฏิบตั ิ
การในทะเล ระบบโทรศัพท ระบบวิทยุสอ่ื สาร การสื่อสารขอมูลโดยใชดาวเทียม
3120-2211 ขอมูลธรณีวทิ ยาปโตรเลียม
สาขาวิชาเครือ่ งมือวัดและควบคุม

2

(3)
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จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการจัดทําขอมูลธรณีวทิ ยาปโตรเลียม
2. เพือ่ ใหสามารถหยัง่ ธรณีหลุมเจาะปโตรเลียม
3. เพื่อใหสามารถแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพและทําการวิเคราะหเศษหินตัวอยางในงานธรณี
วิทยาปโตรเลียม
4. เพือ่ ใหสามารถแปรคาสัญญาณ การคํานวณคาและการวิเคราะขอมูลทางธรณีวิทยาปโตรเลียม
5. เพือ่ ใหสามารถนําเสนอผลงานทีไ่ ดจากการจัดทําขอมูลทางธรณีวทิ ยาปโตรเลียม
6. 6.เพือ่ ใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทาํ การจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูลและรายผลทาง
ธรณีวิทยาปโตรเลียม
7. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติมและปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดทําขอมูลธรณีวทิ ยาปโตรเลียม
2. หยัง่ ธรณีหลุมเจาะปโตรเลียม
3. แยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพและ ทําการวิเคราะหเศษหินตัวอยางในงานธรณีวทิ ยาปโตรเลียม
4. แปรคาสัญญาณ การคํานวณคา และ การวิเคราะหขอ มูลทางธรณีวทิ ยาปโตรเลียม
5. นําเสนอผลงานทีไ่ ดจากการจัดทําขอมูลทางธรณีวทิ ยาปโตรเลียม
6. จําลองการทํางาน วิเคราะหขอ มูลและรายผลทางธรณีวทิ ยาปโตรเลียมโดยใชคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเกีย่ วกับการจัดทําขอมูลธรณีวทิ ยาปโตรเลียม เทคนิคการหยัง่ ธรณีหลุมเจาะและหลักการ
การ ทํางานของเครือ่ งมือหยัง่ ธรณี คุณสมบัตทิ างกายภาพของชัน้ หิน การวิเคราะหเศษหินตัวอยาง การแปรคา
สัญญาณและการวิเคราะหขอมูล การคํานวณหาคาปริมาณสํารอง รูปแบบการนําเสนอผลงานทีไ่ ดจากการจัด
ทําขอมูล และ การประเมินผลการจัดทําขอมูลธรณีวทิ ยาปโตรเลียม
3120-2212 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจเกีย่ วกับหลักการกูภ ยั ความปลอดภัยในงานปโตรเลียม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั ติ ามแผนความปลอดภัยในงานปโตรเลียมได
3. เพือ่ ใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทาํ การจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูลและรายผลความ
ปลอดภัยในงานปโตรเลียมได
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม และปฏิบตั งิ านอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเกีย่ วกับหลักการกูภ ยั ความปลอดภัยในงานปโตรเลียม
2. ปฏิบตั ติ ามแผนความปลอดภัยในงานปโตรเลียม
3. จําลองการทํางาน วิเคราะหขอ มูลและรายผลความปลอดภัยในงานปโตรเลียมโดยใชคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการกูภ ยั ความปลอดภัยในงานปโตรเลียม แผนการกูภ ยั การฝกหลบภัย
การฝกดับเพลิง การฝกชวยคนตกน้าํ การประชุมและนโยบาย หลักการปฏิบตั ดิ า นความปลอดภัยในงาน
ปโตรเลียม โดยเฉพาะบนแทนเจาะทีเ่ กีย่ วกับบุคลากร ไฟและแกส เครือ่ งชูชพี และเครือ่ งปองกันอันตราย
เครือ่ งไฟฟาแรงดันสูง การยกของหนัก เสาเดอริคและเสากระโดง
3120-4201

ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีปโตรเลียม 1

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถวางแผนระบบงานเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
2. เพือ่ ใหสามารถตรวจสอบเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
3. เพือ่ ใหสามารถปรับเทียบเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
4. เพือ่ ใหสามารถบํารุงรักษาเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆได
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการปฏิบตั งิ านอยางรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนระบบงานเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
2. ตรวจสอบเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
3. ปรับเทียบเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
4. บํารุงรักษาเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ เกีย่ วกับการวางแผน ตรวจสอบ ปรับเทียบและบํารุงรักษาเครือ่ งมือ
วัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
3120-4202 ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 2

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถวางแผนระบบงานเครือ่ งควบคุมกระบวนการชนิดตางๆ ในงานอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม
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2. เพือ่ ใหสามารถตรวจสอบงานเครือ่ งควบคุมกระบวนการชนิดตางๆ ในงานอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม
3. เพือ่ ใหสามารถแกปญ
 หา ปรับแตง งานเครือ่ งควบคุมกระบวนการชนิดตางๆ ในงานอุตสาห
กรรมปโตรเลียม
4. เพือ่ ใหสามารถควบคุมคุณภาพงานเครือ่ งควบคุมกระบวนการชนิดตางๆ ในงานอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม
5. เพือ่ ใหสามารถบํารุงรักษาเครือ่ งควบคุมกระบวนการชนิดตางๆ ในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
6. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการปฏิบตั งิ านอยางรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนระบบงานเครือ่ งควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
2. ตรวจสอบงานเครือ่ งควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
3. แกปญ
 หา ปรับแตง งานเครือ่ งควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
4. ควบคุมคุณภาพงานเครือ่ งควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
5. บํารุงรักษาเครือ่ งควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ เกีย่ วกับการวางแผน ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ แกไขปรับแตงและ
บํารุงรักษาเครื่องควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียมชนิดตาง ๆ
3120-4203 ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 3

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถวางแผนระบบงานอุปกรณการวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
2. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ อุปกรณการวัดและควบคุมทีใ่ ชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
3. เพือ่ ใหสามารถตรวจซอมอุปกรณการวัดและควบคุมทีใ่ ชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
4. เพือ่ ใหสามารถปรับเทียบอุปกรณการวัดและควบคุมทีใ่ ชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียมได
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการปฏิบตั งิ านอยางรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนระบบงานอุปกรณการวัดและควบคุมทีใ่ ชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
2. ติดตัง้ อุปกรณการวัดและควบคุมทีใ่ ชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
3. ตรวจซอมอุปกรณการวัดและควบคุมทีใ่ ชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
4. ปรับเทียบอุปกรณการวัดและควบคุมทีใ่ ชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ ในการออกแบบวางแผน ติดตัง้ ปรับเทียบอุปกรณควบคุมในงานอุต
สาหกรรมและการควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมปโตรเลียม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3120-4204 ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 4

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถจัดการขัน้ ตอนตางๆ ของกระบวนการในการผลิตของอุตสาหกรรมปโตรเลียม
2. เพือ่ ใหสามารถควบคุมขัน้ ตอนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
3. เพือ่ ใหสามารถควบคุมคุณภาพขัน้ ตอนในกระบวนการในการผลิตของอุตสาหกรรมปโตรเลียม
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการปฏิบตั งิ านอยางรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการขัน้ ตอนตางๆ ของกระบวนการในการผลิตของอุตสาหกรรมปโตรเลียม
2. ควบคุมการผลิตขัน้ ตอนตาง ๆของกระบวนการในการผลิตของอุตสาหกรรมปโตรเลียม
3. ควบคุมคุณภาพขัน้ ตอนตาง ๆของกระบวนการในการผลิตของอุตสาหกรรมปโตรเลียม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ เกีย่ วกับการจัดการ ควบคุมการผลิต และควบคุมคุณภาพในขั้นตอน
3120-2301 เขียนแบบและออกแบบระบบสงแกส
3
(4)
(Gas Pipeline Drawing and Design)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการคํานวณและออกแบบระบบทอสงจายแกสความดันต่าํ และสูง
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนและอานแบบระบบทอสงแกสดวยเครือ่ งมือเขียนแบบและคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการออกแบบระบบปองกันการกัดกรอนของทอสงแกส
4. เพือ่ ใหสามารถนํากฎความปลอดภัยและนํากฎหมายทีเ่ กีย่ วของมาใชในงานแกส
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางาน ดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคํานวณและออกแบบระบบทอสงจายแกสความดันต่าํ และสูง
2. คํานวณและออกแบบระบบทอสงและจายแกสไดตามมาตรฐานกําหนด
3. เขียนแบบและอานแบบระบบทอสงและจายแกส ไดตามมาตรฐานกําหนด
4. ประเมินคาความปลอดภัย ในงานระบบทอสงแกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับ การออกแบบระบบทอแกสพรอมอุปกรณประกอบกําหนดขัน้ ตอนใน
การเริม่ ตนปฏิบตั กิ ารจายแกสเขาระบบทอ คํานวณหาปริมาณแกสเฉือ่ ยและลมทีใ่ ชทดสอบระบบทอ ศึกษา
สาเหตุการกัดกรอนของระบบทอแกสและการปองกัน กฎหมายความปลอดภัยในงานแกส
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3120-2302 ระบบการวัดและควบคุมแกส
3
(4)
(Gas Metering and Control System)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานและการเลือกใชอปุ กรณวดั และควบคุมแกส
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการและกระบวนการแยกแกส คุณสมบัตขิ องแกส มาตรฐานทีเ่ กีย่ วของ
3. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหเลือกใชระบบระบายมลภาวะใหเหมาะสมกับเครือ่ งจักรจากตารางและ
การคํานวณ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาห
กรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการเลือกใชอปุ กรณวดั และควบคุมแกส
2. เขาใจหลักการและกระบวนการแยกแกส คุณสมบัตขิ องแกส มาตรฐานทีเ่ กีย่ วของ
3. ออกแบบระบบมลภาวะของเครือ่ งจักร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับโครงสราง หลักการทํางาน คุณสมบัตแิ ละการนําไปใชงานของวาลว
แกสมิเตอร เรกกูเรเตอร ระบบปองกันความดันเกินแบบตาง ๆ การตรวจสอบปริมาณการไหลของแกสใน
เครือ่ งจักร เลือกขนาดของทอระบายมลภาวะใหเหมาะสมกับเครือ่ งจักรจากตารางและคํานวณโดยสอดคลอง
กับมาตรฐานความปลอดภัย
3120-2303 การสันดาปและการควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม
3
(4)
(Combustion and Control System)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการคํานวณหาปริมาณของแกสและอากาศทีท่ าํ ใหการเผาไหมไดประ
สิทธิภาพสูงสุด
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหองคประกอบทีท่ าํ ใหเกิดประสิทธิภาพในการเผาไหมสงู สุด
3. เพือ่ ใหสามารถใชงานอุปกรณควบคุมการเผาไหมใหมปี ระสิทธิภาพ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาห
กรรม ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคํานวณหาปริมาณของแกสและอากาศทีท่ าํ ใหการเผาไหมไดประสิทธิภาพสูงสุด
2. คํานวณหาอัตราสวนการไหลของแกสและอากาศไดถกู ตองในกระบวนการสันดาป
3. ควบคุมประสิทธิภาพในการเผาไหม ปรับแตงอุปกรณควบคุมการเผาไหมใหมปี ระสิทธิภาพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับ ชนิดของมาตรวัดแกส การวัดปริมาณ ขนาดและการเปลีย่ นคาของเครือ่ ง
ใชอปุ กรณในงานแกส การหาปริมาณการไหลของแกสทัง้ ระบบความดันสูงและความดันต่าํ การคํานวณออริ
ฟต การสับเปลีย่ นชนิดของเชือ้ เพลิงแกส ขบวนการเคมีของการเผาไหมของแกสการวิเคราะหหาประสิทธิ
ภาพของการเผาไหม
3120-2304 ระบบไฟฟาและควบคุมในงานแกส
2
(3)
(Electrical System and Control)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการของระบบไฟฟาในงานการควบคุมอุตสาหกรรมแกส
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ในระบบควบคุมในอุตสาหกรรมแกส
3. เพือ่ ใหสามารถเลือกใชอปุ กรณ ควบคุมอัตราเผาไหมของแกส
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตามมาตรฐานอุตสาห
กรรมตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบไฟฟาในงานการควบคุมอุตสาหกรรมแกส
2. เลือกใชอปุ กรณควบคุมระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรมแกส
3. แกไขปญหาระบบควบคุมไฟฟาในชุดทดลอง
4. ติดตัง้ อุปกรณควบคุมอัตราเผาไหมของแกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับหลักการทํางาน โครงสราง คุณสมบัตแิ ละการนําไปใชงานของอุปกรณ
ตรวจจับเปลวไฟ อุปกรณ รักษาระดับอุณหภูมิและความดัน วงจรจุดระเบิด วงจรจัดลําดับการควบคุมการ
ทํางานของเครือ่ งจักร หลักการควบคุมแรงดันและอุณหภูมิ การควบคุมอัตราการเผาไหมของแกส
3120-2305 เทคโนโลยีแกส 1
2
(3)
(Gas Technology I)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการควบคุม การทํางานของอุปกรณแบบใชการผสมแกสโดยใชอากาศที่
มีความดันเขากับบรรยากาศ
2. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ ระบบทอแกสดวยวิธเี ชือ่ มตอแบบตางๆ และกําหนดขัน้ ตอนในการทดลอง
เดินแกสในระบบตามมาตรฐาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการทํางาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เชือ่ มแกสไฟฟางานเชือ่ มพิเศษ ทําเกลียวทอประกอบระบบทอและอุปกรณประกอบการควบคุม
2. อานแบบชิน้ สวนทอแกส ติดตัง้ อุปกรณควบคุมไฟฟาในงานเทคโนโลยีแกส
3. ติดตัง้ อุปกรณควบคุมแกสในอุปกรณทใ่ี ชแกสในครัวเรือน และพาณิชยกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับ การอานแบบวงจรเดินทอแกส ติดตัง้ ทอแกสและระบบควบคุมใน
อุปกรณทใ่ี ชแกสในครัวเรือน และการพาณิชยกรรมทีม่ รี ะบบควบคุมไฟฟาแบบแรงคลืน่ ต่าํ และใชระบบแกส
ทีม่ คี วามดันต่าํ
3120-2306 งานเทคโนโลยีแกส 2
3
(4)
(Gas Technology II)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการควบคุม การทํางานเครือ่ งจักรแบบใชการผสมแกส โดยใชความดัน
อากาศทีม่ คี วามดันสูงกวาบรรยากาศ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านติดตัง้ ระบบทอแกส อุปกรณประกอบ และกําหนดขัน้ ตอนในการเริม่
ตนเดินระบบทอแกสทีม่ คี วามดันสูงไดถกู ตองตามมาตรฐาน
3. เพือ่ ใหสามารถซอมบํารุงรักษาเครือ่ งจักรทีใ่ ชแกสไดทกุ ชนิด
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ ดัดแปลงระบบไฟฟาควบคุมในเครือ่ งจักรทีใ่ ชงานในระดับอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการติดตัง้ การประยุกตใช การเขียนแบบ การออกแบบระบบแกส การ
เลือกระบบทอและอุปกรณประกอบการใชงานของเครื่องจักรในระดับอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีอุปกรณควบคุมและปองกันความปลอดภัยดวยระบบไฟฟาแรงเคลื่อนสูงและอิเล็กทรอนิกสตามมาตร
ฐาน
3120-4301

ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีแกส 1

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมแกส
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการควบคุม การทํางานของอุปกรณใชในการผสมแกสโดยใชอากาศทีม่ ี
ความดันเขากับบรรยากาศ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ ระบบทอแกสดวยวิธเี ชือ่ มตอแบบตางๆ และกําหนดขัน้ ตอนในการทดลอง
เดินแกสในระบบตามมาตรฐาน
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบตั ติ นและปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส
2. อานแบบชิน้ สวนทอแกส แบบติดตัง้ อุปกรณควบคุมไฟฟาในงานเทคโนโลยีแกส
3. เชือ่ มแกสไฟฟางานเชือ่ มพิเศษ ทําเกลียวทอประกอบระบบทอและอุปกรณประกอบการควบคุม
และทอสอบระบบทอแกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส การอานแบบชิน้ สวนทอแกส แบบติดตัง้ อุปกรณควบ
คุมไฟฟาในงานเทคโนโลยีแกส เชือ่ มแกส ไฟฟางานทอ ทําเกลียวทอประกอบระบบทอและอุปกรณประกอบ
การควบคุมและทอสอบระบบทอแกส
3120-4202 ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 2

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมแกส
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการวางแผน การทํางานในระบบควบคุมงานทออุตสาหกรรมแกส
3. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ ระบบทอแกสดวยวิธเี ชือ่ มตอแบบตางๆ และกําหนดขัน้ ตอนในการทดลอง
เดินแกสในระบบตามมาตรฐาน
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบตั ติ นและปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส
2. วางแผน การทํางานในระบบควบคุมงานทออุตสาหกรรมแกส
3. อานแบบชิน้ สวนทอแกส แบบติดตัง้ อุปกรณควบคุมไฟฟาในงานเทคโนโลยีแกส
4. เชือ่ มแกสไฟฟางานเชือ่ มพิเศษ ทําเกลียวทอประกอบระบบทอและอุปกรณประกอบการควบคุม
และทอสอบระบบทอแกส
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส การวางแผน การทํางานในระบบควบคุมงานทออุตสาห
กรรมแกส การอานแบบชิน้ สวนทอแกส แบบติดตัง้ อุปกรณควบคุมไฟฟาในงานเทคโนโลยีแกส เชือ่ มแกส
ไฟฟางานทอ ทําเกลียวทอประกอบระบบทอและอุปกรณประกอบการควบคุมและทอสอบระบบทอแกส
3120-4203 ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 3

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั ติ นและปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการอุต
สาหกรรมแกส
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการควบคุม การทํางานเครือ่ งจักรแบบใชการผสมแกส โดยใชความดัน
อากาศทีม่ คี วามดันสูงกวาบรรยากาศ
3. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ ระบบทอแกส อุปกรณประกอบ และกําหนดขัน้ ตอนในการเริม่ ตนเดิน
ระบบทอแกสทีม่ คี วามดันสูงไดถกู ตองตามมาตรฐาน
4. เพือ่ ใหสามารถตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมบํารุงเครือ่ งจักรทีใ่ ชแกส
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบตั ติ นและปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส
2. เขาใจหลักการควบคุม การทํางานเครือ่ งจักรแบบใชการผสมแกส โดยใชความดันอากาศที่มี
ความดันสูงกวาบรรยากาศ
3. ติดตัง้ ระบบทอแกส อุปกรณประกอบ และกําหนดขัน้ ตอนในการเริม่ ตนเดินระบบทอแกสทีม่ ี
ความดันสูงไดถกู ตองตามมาตรฐาน
4. ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมบํารุงเครือ่ งจักรทีใ่ ชแกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส การติดตัง้ การประยุกตใชการเขียนแบบทอ การเลือก
ระบบทอและอุปกรณประกอบ การใชงานการบํารุงรักษา การซอมบํารุงเครือ่ งจักรในระดับอุตสาหกรรมแกส
โดยมีอปุ กรณควบคุมและปองกันความปลอดภัยระบบไฟฟาแรงเคลือ่ นสูงและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน
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3120-4304 ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีแกส 4

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั ติ นและปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการอุต
สาหกรรมแกส
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการวางแผน การทํางานในระบบควบคุมเครือ่ งจักรอุตสาหกรรมแกส
3. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการควบคุม การทํางานเครือ่ งจักรแบบใชการผสมแกส โดยใชความดัน
อากาศทีม่ คี วามดันสูงกวาบรรยากาศ
4. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ ระบบทอแกส อุปกรณประกอบ และกําหนดขัน้ ตอนในการเริม่ ตนเดิน
ระบบทอแกสทีม่ คี วามดันสูงไดถกู ตองตามมาตรฐาน
5. เพือ่ ใหสามารถตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมบํารุงเครือ่ งจักรทีใ่ ชแกส
6. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบตั ติ นและปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส
2. เขาใจหลักการวางแผน การทํางานในระบบควบคุมเครือ่ งจักรอุตสาหกรรมแกส
3. เขาใจหลักการควบคุม การทํางานเครือ่ งจักรแบบใชการผสมแกส โดยใชความดันอากาศที่มี
ความดันสูงกวาบรรยากาศ
4. ติดตัง้ ระบบทอแกส อุปกรณประกอบ และกําหนดขัน้ ตอนในการเริม่ ตนเดินระบบทอแกสทีม่ ี
ความดันสูงไดถกู ตองตามมาตรฐาน
5. ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมบํารุงเครือ่ งจักรทีใ่ ชแกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส การติดตัง้ การประยุกตใชการเขียนแบบระบบทอ การ
เลือกระบบทอและอุปกรณประกอบ การวางแผน การทํางานในระบบควบคุมเครือ่ งจักรอุตสาหกรรมแกสการ
ใชงานการบํารุงรักษา การซอมบํารุงเครือ่ งจักรในระดับอุตสาหกรรมแกสโดยมีอปุ กรณควบคุมและปองกัน
ความปลอดภัยระบบไฟฟาแรงเคลือ่ นสูงและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน
3120-2401

มาตรวิทยาเบือ้ งตน
3
(4)
(Fundamental of Metrology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการวัดและตรวจสอบปริมาณทางมาตรวิทยา แนวเขาสูก ารสอบเทียบ
เครือ่ งมือวัด

สาขาวิชาเครือ่ งมือวัดและควบคุม
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2. เพือ่ ใหสามารถวัดและตรวจสอบปริมาณทางมาตรวิทยา ใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือวัดและ
อุปกรณ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบือ้ งตนในการวัดและตรวจสอบในงานมาตรวิทยา
2. หาคาสถิตใิ นงานมาตรวิทยาเบือ้ งตน
3. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครือ่ งมือวัดเชิงมิติ
4. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครือ่ งมือวัดเชิงกล
5. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครือ่ งมือวัดทางไฟฟา
6. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครือ่ งมือวัดอุณหภูมิ
7. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครือ่ งมือวัดทางเคมี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวัดและการตรวจสอบปริมาณทัว่ ไปในงานมาตรวิทยา บทบาทและความ
สําคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัตเิ กีย่ วกับการชัง่ ตวงวัดของประเทศไทย มาตรฐาน ISO 9000 ISO
14000 และ HACCP หลักการวัด มาตรฐาน ระบบของการวัด ปริมาณและหนวย นิยามศัพทมาตรวิทยา
วิธกี ารวัด คาความผิดพลาดในการวัด การใชสถิตใิ นการวัดและตรวจสอบ การหาคาความไมแนนอน
(uncertainty) มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สําหรับหองปฏิบตั กิ าร การรักษาสภาพแวดลอมของหองปฏิบตั กิ าร
ในงานมาตรวิทยา การใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือวัดเชิงมิติ เชน เวอรเนียร ไมโครมิเตอร เกจหนาปด
เกจบล็อก เครือ่ งมือวัดมุม แทนระดับ ฯลฯ เครือ่ งมือวัดเชิงกล เชน เครื่องชั่ง มาตรความดัน มาตรอัตรา
การไหล ฯลฯ เครือ่ งมือวัดทางไฟฟา เชน โวลตมเิ ตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร วัตตมเิ ตอร ออสซิลโลส
โคป ฯลฯ เครือ่ งมือวัดอุณหภูมิ เชน เทอรมอมิเตอร มาตรความชืน้ สัมพัทธ ฯลฯ เครือ่ งมือวัดทางเคมี เชน
พีเอชมิเตอร มาตรสภาพนํา ฯลฯ หลักการสอบเทียบเบือ้ งตน
3120-2402

มาตรวิทยาเชิงมิติ
3
(4)
(Dimensional Metrology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการสอบเทียบปริมาณและเครือ่ งมือวัดเชิงมิติ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารสอบเทียบและปรับตัง้ เครือ่ งมือวัดเชิงมิติ บํารุงรักษาเครือ่ งมือและ
อุปกรณ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

197
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบือ้ งตนในการสอบเทียบเครือ่ งมือวัดเชิงมิติ
2. สอบเทียบแทนระดับตามมาตรฐานกําหนด
3. สอบเทียบสเกลเครือ่ งมือวัดตามมาตรฐานกําหนด
4. สอบเทียบเครือ่ งวัดมุมตามมาตรฐานกําหนด
5. สอบเทียบเครือ่ งวัดระยะแบบหนาปดตามมาตรฐานกําหนด
6. สอบเทียบเวอรเนียรและไฮเกจดวยเกจบล็อก
7. สอบเทียบไมโครมิเตอรดว ยเกจบล็อก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารตามขัน้ ตอนการสอบเทียบ ไดแก การเลือกใชมาตรฐาน การจัดเตรียมเครือ่ งมือ
อุปกรณและหองปฏิบตั กิ ารสอบเทียบ การดําเนินการตรวจสอบและบันทึกผล การคํานวณผล และการสรุปผล
ในการสอบเทียบปริมาณเชิงมิตทิ ว่ั ไป เชน ความยาว (length) ความตรง (straightness) ความขนาน
(parallelism) ความฉาก (square ness) ความเรียบ (flatness) ความกลม (roundness) ฯลฯ สอบเทียบและ
ปรับตัง้ เครือ่ งมือวัดเชิงมิตติ ามชวงเวลาทีก่ าํ หนดหรือกอนการใช เชน แทนระดับ (surface plate) สเกลเครือ่ ง
มือวัด (measuring scale) เครือ่ งมือวัดมุม (protractor) หนาปด (dial) เวอรเนียร (vernier) ไฮเกจ (height
gauge) ไมโครมิเตอร (micrometer) ฯลฯ การบํารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณ
3120-2403

มาตรวิทยาเชิงกล
3
(5)
(Mechanical Metrology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการสอบเทียบปริมาณและเครือ่ งมือวัดเชิงกล
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารสอบเทียบและปรับตัง้ เครือ่ งมือวัดเชิงกล บํารุงรักษาเครือ่ งมือและ
อุปกรณ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบือ้ งตนในการสอบเทียบเครือ่ งมือวัดเชิงกล
2. สอบเทียบมวลตามมาตรฐานกําหนด
3. สอบเทียบเครือ่ งชัง่ ตามมาตรฐานกําหนด
4. สอบเทียบแรงและทอรกตามมาตรฐานกําหนด
5. สอบเทียบความดันและสุญญากาศตามมาตรฐานกําหนด
6. สอบเทียบมาตรอัตราการไหลตามมาตรฐานกําหนด
7. สอบเทียบระดับเสียงและการสัน่ สะเทือนตามมาตรฐานกําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารตามขัน้ ตอนการสอบเทียบ ไดแก การเลือกใชมาตรฐาน การจัดเตรียมเครือ่ งมือ
อุปกรณ และหองปฏิบตั กิ ารสอบเทียบ การดําเนินการตรวจสอบและบันทึกผล การคํานวณผล และการสรุป
ผลในการสอบเทียบปริมาณเชิงกลทัว่ ไป เชน มวล (mass) แรง (force) น้าํ หนัก (weight) ทอรก (torque)
ความดันและสุญญากาศ (pressure and vacuum) เสียงและการสัน่ สะเทือน (noise and vibration) ฯลฯ สอบ
เทียบและปรับตัง้ เครือ่ งมือวัดเชิงกลตามชวงเวลาทีก่ าํ หนดหรือกอนการใช เชน เครื่องชั่ง (balance) เกจความ
ดัน (pressure gauge) เกจสุญญากาศ (vacuum gauge) มาตรอัตราการไหล (flow meter) มาตรระดับเสียง
(sound level meter) มาตรความเรง (accelerometer) ฯลฯ การบํารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณ
3120-2404

มาตรวิทยาไฟฟา
3
(5)
Electrical Metrology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการสอบเทียบปริมาณและเครือ่ งวัดไฟฟา
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารสอบเทียบและปรับตัง้ เครือ่ งวัดไฟฟา บํารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบือ้ งตนในการสอบเทียบเครือ่ งมือวัดทางไฟฟา
2. สอบเทียบแรงดันไฟฟาและโวลตมเิ ตอรตามมาตรฐานกําหนด
3. สอบเทียบกระแสไฟฟาและแอมมิเตอรตามมาตรฐานกําหนด
4. สอบเทียบความตานทานและโอหมมิเตอรตามมาตรฐานกําหนด
5. สอบเทียบความความจุและมาตรความจุตามมาตรฐานกําหนด
6. สอบเทียบกําลังไฟฟาและวัตตมเิ ตอรตามมาตรฐานกําหนด
7. สอบเทียบเวลาและมาตรเวลาตามมาตรฐานกําหนด
8. สอบเทียบความถีแ่ ละออสซิลโลสโคปตามมาตรฐานกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารตามขัน้ ตอนการสอบเทียบ ไดแก การเลือกใชมาตรฐาน การจัดเตรียมเครือ่ งมือ
อุปกรณ และหองปฏิบตั กิ ารสอบเทียบ การดําเนินการตรวจสอบและบันทึกผล การคํานวณผล และการสรุป
ผลในการสอบเทียบปริมาณทางไฟฟาทัว่ ไป เชน กระแส (current) แรงดันไฟฟา (voltage) ความตานทาน
(resistance) ความจุ (capacitance) ความเหนีย่ วนํา (inductance) กําลัง (power) เวลาและความถี่ ฯลฯ สอบ
เทียบและปรับตัง้ เครือ่ งวัดทางไฟฟาตามชวงเวลาทีก่ าํ หนดหรือกอนการใช เชน โวลตมเิ ตอร (voltmeter)
แอมมิเตอร (ammeter) โอหมมิเตอร (ohmmeter) วัตตมเิ ตอร (wattmeter) มาตรเวลา (chronometer) ออสซิล
โลสโคป (oscilloscope) ฯลฯ การบํารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณ
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3120-2405

มาตรวิทยาอุณหภูมิ
2
(3)
(Thermometry)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการสอบเทียบปริมาณและเครือ่ งวัดอุณหภูมแิ ละความชืน้
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารสอบเทียบและปรับตัง้ เครือ่ งวัดอุณหภูมแิ ละความชืน้ บํารุงรักษาเครื่อง
มือและอุปกรณ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบือ้ งตนในการสอบเทียบเครือ่ งมือวัดอุณหภูมแิ ละความชืน้
2. สอบเทียบเครือ่ งมือวัดอุณหภูมติ ามมาตรฐานกําหนด
3. สอบเทียบอุปกรณสรางอุณหภูมติ ามมาตรฐานกําหนด
4. สอบเทียบเครือ่ งวัดความชืน้ ตามมาตรฐานกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารตามขัน้ ตอนการสอบเทียบ ไดแก การเลือกใชมาตรฐาน การจัดเตรียมเครือ่ งมือ
อุปกรณ และหองปฏิบตั กิ ารสอบเทียบ การดําเนินการตรวจสอบและบันทึกผล การคํานวณผล และการสรุป
ผลในการสอบเทียบปริมาณและเครือ่ งวัดอุณหภูมแิ ละความชืน้ เชน เทอรมอมิเตอร (thermometer) เทอรมอ
คัปเปล (thermocouple) อุปกรณสรางอุณหภูมิ (dry block) มาตรความชืน้ สัมพัทธหรือไฮกรอมิเตอร
(hygrometer) ฯลฯ
3120-2406

มาตรวิทยาเคมี
2
(3)
(Chemical Metrology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการสอบเทียบปริมาณและเครือ่ งวัดทางเคมี
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารสอบเทียบและปรับตัง้ เครือ่ งวัดทางเคมี บํารุงรักษาเครือ่ งมือและ
อุปกรณ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบือ้ งตนในการสอบเทียบเครือ่ งมือวัดทางเคมี
2. สอบเทียบชุดเครือ่ งแกวตามมาตรฐานกําหนด
3. สอบเทียบพีเอชมิเตอรตามมาตรฐานกําหนด
4. สอบเทียบมาตรสภาพนําตามมาตรฐานกําหนด
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5. สอบเทียบมาตรออกซิเจนละลายตามมาตรฐานกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารตามขัน้ ตอนการสอบเทียบ ไดแก การเลือกใชมาตรฐาน การจัดเตรียมเครือ่ งมือ
อุปกรณ และหองปฏิบตั กิ ารสอบเทียบ การดําเนินการตรวจสอบและบันทึกผล การคํานวณผล และสรุปผล
ในการสอบเทียบปริมาณและเครือ่ งมือวัดทางเคมี เชน ชุดเครือ่ งแกว (laboratory glassware) พีเอชมิเตอรหรือ
มาตรความเปนกรด-เบส (pH meter) มาตรสภาพนํา (conductivity meter) มาตรออกซิเจนละลาย (dissolvedoxygen meter) ฯลฯ
3120-6001

โครงการ
4
(*)
(Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริม่ การพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาทีเ่ กิดจากการทํางาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเครือ่ งมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ใหนกั ศึกษานําความรูจ ากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง
งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเครือ่ งมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วของ ใหเสร็จในเวลา
ทีก่ าํ หนด โดยรายงานผลการปฏิบตั งิ านเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส
จุดประสงค
ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวย
วิศวกรรม มีความรูความสามารถ เจตคติ และประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเมคคาทรอนิกส.ใหเกิดความเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะ ในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิค ที่เกี่ยว
กับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญกาว
หนาทางเทคโนโลยี นํามาพัฒนางานอาชีพเมคคาทรอนิกส
ใหมีประสิทธิภาพและประ
สิทธิผล
3. เพือ่ ใหมคี วามคิดวิเคราะห แกปญ
 หา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เมคคาทรอนิกส
4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ
5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส
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มาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญ
 หาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
ออกแบบเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ออกแบบเขียนแบบเครือ่ งกล
ออกแบบเขียนแบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
ติดตัง้ เครือ่ งมือ อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ติดตัง้ เครือ่ งมือและอุปกรณทางกล
ติดตัง้ เครือ่ งมือ อุปกรณนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
ควบคุมทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ควบคุมทางนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณไฟฟา
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางกล
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม นอยกวา 92 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
( 15 หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
( 25 หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 18 หนวยกิต )
2.4 โครงการ
( 4 หนวยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชัว่ โมง
รวม ไมนอยกวา

24

หนวยกิต

62

หนวยกิต

6

หนวยกิต

92

หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต เครื่องมือกลและซอมบํารุง สาขางาน
เครือ่ งมือกล สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สาขางานไฟฟากําลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัส
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3102-0002
3127-0001
3127-0002
3127-0003

รายวิชา
งานเทคนิคพืน้ ฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
งานเครือ่ งมือกลเบือ้ งตน
กรรมวิธีการผลิต
งานอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส
งานดิจติ อลและไมโครโปรเซสเซอร
รวม
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หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(5)
2
(4)
2
(4)
3
(5)
2
(3)
3
(5)
3
(5)
18
(31)
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1. หมวดวิชาสามัญ
24
หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย
3
(3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
2
(3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
2
(3)
3000-1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
1
(1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา
2
(2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
1
(1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร
2
(2)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร
3
(4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2
3
(3)
3000-1526 แคลคูลัส 1
3
(3)
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
62 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ
กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตรวศิ วกรรม 1
3
(3)
3127-1001 วงจรไฟฟา
3
(4)
3127-1002 วงจรอิเล็กทรอนิกส
3
(4)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ
3
(3)
3000-020X กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3
(4)
หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
25 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-8 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3
(4)
3100-0115 กรรมวิธีการผลิต
2
(2)
3127-2001 วงจรดิจติ อล
3
(4)
3127-2002 เมคคาทรอนิกสเบือ้ งตน
2
(2)
3127-2003 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
3
(4)
3127-2004 การควบคุมอัตโนมัติ
3
(4)
3127-2005 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
3
(4)
3127-2006 ไมโครคอนโทรลเลอร
3
(4)
3127-2007 เทคโนโลยีการแปรรูปดวยเครือ่ งมือกล
3
(4)
3127-2008 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 1
3
(4)
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
รหัส
รายวิชา
3100-0157 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3127-2101 เทคโนโลยีซีเอ็นซี
3127-2102 เทคโนโลยีแคด/แคม
3127-2103 หุน ยนตอตุ สาหกรรม
3127-2104 การควบคุมเครื่องกลไฟฟา
3127-2105 ระบบโรงงานอัตโนมัติ
3127-2106 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 2
3127-2107 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร
3127-2108 การวัดและควบคุมคุณภาพ
3127-2109 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส
3127-2110 ขบวนการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
3127-2111 การสือ่ สารและระบบเครือขาย
3127-2112 ระบบการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรควบคุม
3127-2113 การจัดการงานซอมบํารุงเมคคาทรอนิกส
3127-2114 คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3127-2115 ประดิษฐกรรมเมคคาทรอนิกส
3127-2116 วิทยาการกาวหนาเมคคาทรอนิกส
3127-2117 ปญหาพิเศษเมคคาทรอนิกส
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หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
2
(3)
2
(3)
3
(4)
2
(3)
3
(4)
2
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(*)
3
(*)
3
(*)
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3127-4101
3127-4102
3127-4103
3127-4104

ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 1
ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 2
ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 3
ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 4

5
5
4
4

(*)
(*)
(*)
(*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัส
รายวิชา
3127-6001 โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา

4

หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)

6 หนวยกิต
จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชัว่ โมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ชัว่ โมง รวมไมนอยกวา 120 ชัว่ โมง
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3127-0001 กรรมวิธีการผลิต

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการแปรรูปและขึน้ รูปชิน้ งานดวยเครือ่ งมือกล
2. เพื่อใหมีความเขาใจลักษณะและการทํางานชิ้นสวนเครื่องกลมาตรฐานและวัสดุที่ใชทางดาน
วิศวกรรม
3. เพือ่ ใหสามารถถอดประกอบและทดลองระบบสงกําลังเชิงกล
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการแปรรูปและขึน้ รูปชิน้ งานดวยเครือ่ งมือกล
2. เขาใจหลักการจําแนกมาตรฐานวัสดุทางวิศวกรรมและชิน้ สวนเครือ่ งกล
3. ถอดประกอบและทดลองระบบสงกําลังเชิงกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ หลักการแปรรูปและขึน้ รูปโลหะดวยเครือ่ งมือกล และเครือ่ งมือกล CNC
มาตรฐานและการผลิตชิน้ สวนเครือ่ งกล นัต สกรู เพลา เฟอง โซ แบริง่ สกรูสง กําลัง รางเลือ่ น มาตรฐานวัสดุ
ทางวิศวกรรมพืน้ ฐาน โลหะ อโลหะ โลหะเบา พลาสติก วัสดุหลอลืน่ วัสดุเชือ้ เพลิง พืน้ ฐานการสงกําลังเชิงกล
3127-0002 งานอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู คุณลักษณะทางไฟฟาของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสและวงจร
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจ หลักการวัด ทดสอบอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส
3. เพือ่ ใหสามารถวัดและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสดว ยเครือ่ งมือทีก่ าํ หนด
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของวงจรและคุณลักษณะทางไฟฟาของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
2. อานแบบและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3. วัดและทดสอบวงจรและอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส ดวยเครือ่ งมือวัด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ หลักการทํางานและการใชงานของมัลติมเิ ตอร เครือ่ งกําเนิดสัญญาณและออสซิล
โลสโคป สัญลักษณ คุณลักษณทางไฟฟา การวัดทดสอบและวงจรใชงาน อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส เชน ไดโอด
ทรานซิสเตอร ไอซี ออปแอมป อุปกรณไธรีสเตอร และออปโต อิเล็กทรอนิกส การอานแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส
3127-0003 งานดิจติ อลและไมโครโปรเซสเซอร

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของวงจรดิจติ อลเบือ้ งตน
2. เพือ่ ใหสามารถวัดและทดสอบวงจรดิจติ อลเบือ้ งตน
3. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางการทํางานของไมโครโพรเซสเซอรและเขียนโปรแกรมประยุกต
ใชงานเบือ้ งตน
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของวงจรดิจติ อล
2. วัดและทดสอบวงจรดิจติ อล
3. วิเคราะหหลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอรเบือ้ งตน
4. เขียนโปรแกรมและทดลองการทํางานไมโครโปรเซสเซอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ ระบบตัวเลข การเปลี่ยนฐานและการคํานวณเลขฐานสอง ฐานหก
รหัสไบนารี
ลอจิกเกทพืน้ ฐาน หลักการเขียน Logic Expression, Logic Diagram, Contact Diagram และ Thuth Table ขอ
งวงจรลอจิก การลดรูปสมการลอจิก วงจรดิจติ อลคอมบิเนชัน่ วงจรดิจติ อลซีเควนเชียล สถาปตยกรมมและ
การทํางานของไมโครโปรเซสเซอร การประยุกตใชรว มกับอุปกรณอนิ พุตและเอาทพตุ
3127-1001 วงจรไฟฟา
3
(4)
(Electric circuits)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจในคุณสมบัตทิ างไฟฟา ของตัวตานทาน ขดลวดเหนีย่ วนํา และตัวเก็บประจุ
2. เพือ่ ใหเขาใจทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรง
3. เพือ่ ใหเขาใจทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟสและ 3 เฟส

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

210
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ตอวงจรแบงกระแสและแรงดัน
2. วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
3. วัดคากําลังไฟฟาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ คุณสมบัตแิ ละคํานวณทางไฟฟาของตัวตานทาน ขดลวดเหนีย่ วนําและตัว
เก็บประจุ วิเคราะหวงจรไฟฟาดวยวิธตี า ง ๆ คาทีม่ ผี ลตอการเกิดอินดัก๊ แตนซ คาปาซิแตนช ในวงจรไฟฟา
กระแสตรง และวงจรไฟฟากระแสสลับ กําลังไฟฟากระแสตรง คาพาเวอรเฟคเตอร การวัด แรงดัน กระแส
กําลังไฟฟาดวยวิธตี า ง ๆ การหาคาเปลีย่ นแปลงของวงจรอินดัก๊ แตนซ คาปาซิเตอร และผลของเพาเวอรเฟค
เตอรตอ ระบบไฟฟากําลัง
3127-1002 วงจรอิเล็กทรอนิกส
3
(4)
(Electronic circuits)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามคิดวิเคราะหหลักการทํางานของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสและวงจร
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการทดสอบตรวจสอบคุณลักษณะทางไฟฟาของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
และวงจร
3. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการประยุกตใชงานอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสและวงจรในสาขาวิชาเมคคา
ทรอนิกส
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานอยางมีขน้ั ตอนมีความเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีตรอบคอบ และ
ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. วัดและทดสอบคุณลักษณะทางไฟฟาของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสและวงจร
2. อานแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ
3. เลือกใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกสเพือ่ สรางวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ
4. ประกอบและตรวจสอบการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส
5. ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสสาํ หรับงานควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกสในสาขาวิชาเมคคา ทรอ
นิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั คิ ณ
ุ ลักษณะ และการใชงานของเพาเวอรไดโอด ซิกแนลไดโอด ซีเนอรไดโอด และ
แอลอีดี การใชงานไดโอดใน วงจรเพาเวอรซพั พลาย คลิปเปอร แคลมเปอร มัลติพลายเออร และดิสเพลย คุณ
ลักษณะและการใชงานของทรานซิสเตอร การใหไบอัส วงจรขยายทรานซิสเตอรเบือ้ งตน วงจรขยายกําลัง
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เฟท มอสเฟท ออปแอมปและการใชงาน วงจรขยายแบบจูนด ออสซิลเลเตอร วงจรโซลิตสเตท สวิตชิ่ง
ชมิทททริกเกอร มัลติไวเบรเตอรและไทเมอร อุปกรณไธริสเตอร และอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส การ
ประยุกตใชงานอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสและวงจรในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส
3127-2001 วงจรดิจติ อล
3
(4)
(Digital circuits)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามคิดวิเคราะหหลักการทํางานของวงจรดิจติ อลแบบตางๆ
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการทดสอบตรวจสอบคุณลักษณะทางไฟฟาของไอ ซี ดิจติ อล และ
วงจร
3. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการประยุกตใชงานวงจรดิจติ อลในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานอยางมีขน้ั ตอนมีความเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีตรอบคอบ และ
ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. วัดและทดสอบคุณลักษณะทางไฟฟาของไอ ซี ดิจติ อลและวงจร
2. เลือกใชไอ ซี ดิจติ อลเพือ่ สรางวงจรอยางประหยัด
3. ประกอบและตรวจสอบการทํางานของวงจรดิจติ อลแบบตาง ๆ
4. ออกแบบวงจรดิจติ อลสําหรับงานควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกสในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับระบบเลขฐานตาง ๆ ลอจิกเกต โครงสรางของวงจรรวมประเภท TTL และ
CMOS คณิตศาสตรของ Boolean และสมการ Logic De Morgan’s Theorem การลดตัวแปรในฟงกชน่ั วงจร
คอมบิเนชัน่ วงจรโมโนสเตเบิล้ และสัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป ชิฟรีจิสเตอร วงจรนับ วงจรพืน้ ฐาน A/D
และ D/A Converter วงจรมัลติเพล็กซ ดีมลั ติเพล็กซ ดีโคดเดอร เอ็นโคดเดอร คอมพาราเตอร โครงสราง
และการใชงานหนวยความจําแบบตาง ๆ การประยุกตใชงานวงจรดิจติ อลในงานเมคคาทรอนิกส
3127-2002 เมคคาทรอนิกสเบือ้ งตน
2
(2)
(Basic Mechatronic)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจการทํางานรวมกันขององคประกอบในระบบเมคคาทรอนิกส
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถอธิบายการนําหลักการเทคโนโลยีไปใชในงานผลิตอุตสาหกรรม
3. เพือ่ ใหมคี วามสามารถอธิบายหลักการ ออกแบบและพัฒนาสรางระบบเมคคาทรอนิกสทม่ี รี ะบบ
การทํางานไมซบั ซอน
4. มีกจิ นิสยั ในการสรางสรรคความคิดและพัฒนาเปนรูปธรรม
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายและพัฒนาการของเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส
2. เขียนผังโครงรางและอธิบายหลักการทํางานรวมกันของสวนประกอบในระบบเมคคาทรอนิกส
3. อธิบายรูปแบบและการทํางานของระบบควบคุมอัตโนมัตติ า ง ๆ
4. ยกตัวอยางและอธิบายขัน้ ตอนการออกแบบและพัฒนาระบบเมคคาทรอนิกสเพือ่ ระบบการผลิต
อัตโนมัติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา พัฒนาการและความหมายของเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส การประยุกตใชในอุตสาหกรรมการ
ผลิต และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ ระบบการวัด การประมวลผลดวยไมโครโปรเซสเซอร การอินเตอรเฟ
สระบบควบคุมและแอคทูเอเตอรตา ง ๆ หลักการทํางานพืน้ ฐานของระบบเมคคาทรอนิกส ระบบควบคุมแบบ
สัญญาณปอนกลับ ระบบควบคุมแบบลําดับ และเทคโนโลยีการควบคุมชั้นสูง เนนแนวคิดในการสังเคราะห
เทคโนโลยีทางกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร และการควบคุมเขาสูร ะบบเมคคาทรอนิกส
3127-2003 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
3
(4)
(Sensor and Transducer)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจ หลักการพืน้ ฐานของเซนเซอรและทรานสดิวเซอรแบบตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการเลือกใชประเภท ชนิดของเซนเซอรไดอยางถูกตอง
3. เพือ่ ใหมคี วามสามารถนําเซ็นเซอรไปประยุกตใชในงานวัดและควบคุมได
มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบการทํางานของเซนเซอรชนิดตาง ๆ
2. เลือกใชเซนเซอรไปประยุกตในงานวัดและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั คิ ณ
ุ สมบัตแิ ละหลักการทํางานของเซนเซอรและทรานสดิวเซอรแบบตาง ๆ ในงานวัด
และตรวจจับ ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ ความเร็ว เสียง แรงบิด พร็อกซิมติ ส้ี วิทช และอุปกรณท่ี
เกีย่ วของในการประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม
3127-2004 การควบคุมอัตโนมัติ
3
(4)
(Automation Control)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจระบบหนวย มาตรฐาน ศัพท และความหมายในระบบการวัดและควบคุม
2. เพือ่ ใหมเี ขาใจการควบคุมแบบเปดและการควบคุมแบบปด และการควบคุมอัตโนมัติ
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3. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการการวิเคราะหระบบควบคุม ฟงคชั่นการควบคุม ปฏิกิริยาการควบคุม
ผลตอบสนองตอการควบคุมและเสถียรภาพของการควบคุม
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการควบคุมอัตโนมัติ
2. ออกแบบการควบคุมแบบเปดและการควบคุมแบบปดและการควบคุมอัตโนมัติ
3. ทดสอบ ฟงคชั่นการควบคุม ปฏิกิริยาการควบคุม ผลตอบสนองตอการควบคุม และเสถียรภาพ
ของการควบคุม
4. วิเคราะหระบบควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับระบบการทํางานของเครือ่ งจักรกล
อัตโนมัติการทดสอบการทํางานของ
เครือ่ งจักรกลอัตโนมัตเิ ครือ่ งจักรกลแบบตาง ๆ การวิเคราะหการทํางานของอุปกรณสง่ั งานของเครือ่ งจักรกล
แบบอัตโนมัติ
3127-2005 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
3
(4)
(Programmable Logic Control)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจโครงสรางและสวนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
3. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
4. เพือ่ ใหสามารถตออุปกรณรว มกับ โปรแกรมเมเบิลโลจิคอนโทรลเลอร
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานโปรแกรมเมเบิลโลจิคอนโทรลเลอร
2. เขียนโปรแกรม โปรแกรมเมเบิลโลจิคอนโทรลเลอร
3. ตออุปกรณรว มกับโปรแกรมเมเบิลโลจิคอนโทรลเลอร
4. ออกแบบวงจรควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลโลจิคอนโทรลเลอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการโครงสรางทางสถาปตยกรรมของโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร การอินเตอรเฟส การตออินพุทและเอาทพทุ การเขียนแลดเดอรไดอะแกรมและการเขียน
โปรแกรมรูปแบบตาง ๆ และประยุกตใชในการควบคุมทางอุตสาหกรรม
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3127-2006 ไมโครคอนโทรลเลอร
3
(4)
(Microcontroler)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการและโครงสรางระบบไมโครคอนโทรลเลอร
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมการทํางานของเครือ่ งกลไฟฟา
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรกบั ระบบงานอืน่ ไดอยางถูกตอง
โดยคํานึงถึงมาตรฐานและประสิทธิภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและโครงสรางระบบไมโครคอนโทรลเลอร
2. อานและเขียน โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมการทํางานของเครือ่ งกลไฟฟา
3. แกไขโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรใหใชงานไดตามจุดประสงค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับการหลักการทํางาน โครงสรางระบบไมโครคอนโทรลเลอร การอานและการ
เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร วงจรและอุปกรณวงจรประกอบทีจ่ าํ เปน การใชงานเพือ่ การทดสอบ คํา
สัง่ เขียนโปรแกรมประยุกตใชในงานควบคุม รวมกับอุปกรณเชือ่ มตอตาง ๆ รวมถึงการใชงานรวมกับอุปกรณ
ควบคุม อืน่ ๆ จําพวก โมดูลควบคุม PLC หรือคอมพิวเตอรควบคุม
3127-2007 เทคโนโลยีการแปรรูปดวยเครื่องมือกล
3
(4)
(Machining Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการแปรรูปชิน้ งานโลหะดวยเครือ่ งมือกลพืน้ ฐาน
2. เพือ่ ใหสามารถผลิตชิน้ งานโลหะดวยเครือ่ งมือกล
3. เพือ่ ใหสามารถกําหนดขัน้ ตอนการทํางานของเครือ่ งมือกลและอุปกรณการแปรรูป
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานใหตรงตอเวลา ขยัน อดทน รอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิตแปรรูปชิน้ สวนงานดวยเครือ่ ง กลึง กัด ตัด ไส และเจียระไน
2. แปรรูปชิน้ สวนงานจากแบบกําหนดดวยเครือ่ งกลึง กัด ตัด ไส และเจียระไน
3. เลือกและปรับคาพารามิเตอรทส่ี ง ผลตอคุณภาพการแปรรูปดวยเครือ่ งมือกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารแปรรูปชิน้ สวนงานดวยเครือ่ งมือกลเชน งานกัด งานกลึง งานเจียระไนงานปรับ
รวมถึงงานประกอบโดยเนนใหนกั ศึกษาฝกฝนจนมีความเขาใจในวิธกี ารออกแบบ
และสรางชิ้นงานทาง
วิศวกรรม ควบคุมลักษณะจําเพาะและขบวนการผลิตทีก่ าํ หนดให
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3127-2008 ระบบการควบคุมการเคลื่อนที่ 1

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการระบบอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการขับเคลือ่ นของมอเตอรและพารามิเตอรในการควบคุมมอเตอร
3. เพือ่ ใหสามารถควบคุมการขับเคลือ่ นมอเตอร
4. มีกจิ นิสยั ในการทํางานเปนระบบและศึกษาคนควาเพิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง
2. เลือกใชระบบอิเล็กทรอนิกสกาํ ลังกับมอเตอรไฟฟา
3. การปรับตัง้ คาพารามิเตอรของชุดควบคุมมอเตอร และควบคุมการทํางานของมอเตอร
4. ทดสอบการทํางานชุดควบคุมมอเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วหลักการระบบอิเล็กทรอนิกสกาํ ลังและการขับเคลือ่ นมอเตอรชนิดตางๆ DC
มอเตอร DC.Servo Motor AC.Motor AC.Servo Motor Stepping Motor รวมทัง้ ตัวตนกําลังของระบบเมคคา
ทรอนิกสอน่ื ๆ การประยุกตใชมอเตอรชนิดตางๆ ในระบบควบคุมอัตโนมัติ
3127-2101 เทคโนโลยีซเี อ็นซี
3
(CNC Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการระบบเครือ่ งจักร CNC
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานเครือ่ งจักรกล CNC
3. เพือ่ ใหสามารถการตรวจสอบและซอมบํารุงรักษาเบือ้ งตน
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. ความเขาใจหลักการระบบเครือ่ งจักร CNC
2. เตรียมเครือ่ งจักรกล CNC และอุปกรณพน้ื ฐานสําหรับการผลิต
3. เขียนโปรแกรมเครือ่ งจักรกล CNC
4. แปรรูปชิน้ สวนดวยเครือ่ งจักรกล CNC
5. ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครือ่ งจักรกล CNC
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเครื่องมือกลสําหรับการผลิตชิ้นสวนที่ใชในระบบควบคุม
โดย Numerical Control (NC) ระบบการเคลือ่ นทีข่ องแครเลือ่ น ลักษณะและชิน้ สวนของระบบตัวขับ NC
โครงสรางของโปรแกรม ซี เอ็น ซี รหัสคําสั่ง การบันทึกขอมูล การเขียนโปรแกรมแบบจุดไปจุดแบบเชิงเสน
ตรง เชิงเสนโคง การเลือกพารามิเตอร การเตรียมแผนงาน การ Setup เครือ่ งจักรกลสําหรับการผลิต การตรวจ
สอบและบํารุงรักษาเบือ้ งตน
3127-2102 เทคโนโลยีแคด/แคม
2
(3)
(CAD CAM Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรม CAD CAM
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชโปรแกรม CAD CAM ในระบบการผลิต
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของโปรแกรม CAD CAM
2. วางแผนการผลิต ผลิตภัณฑโดยใชเทคโนโลยี CAD CAM
3. เขียนแบบผลิตภัณฑ โดยใชโปรแกรม CAD
4. ควบคุมเครือ่ งจักรกลในระบบการผลิตทีใ่ ชโปรแกรม CAM
5. ตรวจสอบคุณภาพการผลิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการใชโปรแกรม CAD คอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟแวรทใ่ี ชสาํ หรับ
CAD CAM พืน้ ฐานคณิตศาสตรทใ่ี ชแสดงคุณสมบัตขิ องชิน้ สวนงาน พืน้ ผิวและวัตถุทรงตัน เทคนิคการ
จําลอง รายงานรูปทรงตัน ศึกษาระบบ NC CNC และ DNC การใชงานของระบบปญญาประดิษฐ
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE) ในงานผลิตแปรรูป
3127-2103 หุน ยนตอตุ สาหกรรม
2
(3)
(Industrial Robotic)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามคิดวิเคราะหหลักการทํางานของอุปกรณกาํ ลังของหุน ยนตอตุ สาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถการออกแบบโปรแกรมทีใ่ ชควบคุมหุน ยนตในงานอุตสาหกรรม
3. เพือ่ ใหสามารถการทดสอบ ตรวจสอบ การทํางานของหุน ยนตอตุ สาหกรรม
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานอยางมีขน้ั ตอนมีความเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีตรอบคอบ และ
ปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบการทํางานของอุปกรณกําลังของหุนยนตอุตสาหกรรม
2. ออกแบบโปรแกรมสําหรับการควบคุมการทํางานของหุน ยนตอตุ สาหกรรม
3. ควบคุมดูแลใหหนุ ยนตทาํ งานตามระบบโปรแกรมทีเ่ ขียนไว
4. ตรวจสอบ และซอมบํารุงหุน ยนตอตุ สาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการทํางานของอุปกรณกาํ ลังของหุน ยนต มอเตอร กระบอกสูบ การ
เขียนโปรแกรมควบคุม การประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม Robot Cell Design Types Robot Application,
Material Handling Application Processing Operation Assembly and Inspection หลักการใชหนุ ยนตใน F.M.S.
รวมถึงการประยุกตใชระบบเมชีนวิชน่ั รวมกับหุน ยนต การตรวจสอบ ซอมบํารุง และดูแลรักษาหุน ยนตอตุ
สาหกรรม
3127-2104 การควบคุมเครื่องกลไฟฟา
3
(4)
(Electric Machine Control)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการทํางานของเครือ่ งกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา ระบบปองกันและระบบควบ
คุมเครือ่ งกลไฟฟา
2. เพือ่ ใหสามารถออกแบบวงจรปองกันและควบคุมเครือ่ งกลไฟฟา
3. เพือ่ ใหสามารถประกอบ ติดตัง้ ทดลองอุปกรณปอ งกันและควบคุมเครือ่ งกลไฟฟา
4. มีกจิ นิสยั ในการทํางานอยางรอบคอบ เปนระเบียบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่ งกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา ระบบปองกันและระบบควบคุม
เครือ่ งกลไฟฟา
2. ออกแบบวงจรปองกันและวงจรควบคุมเครือ่ งกลไฟฟา
3. ประกอบ ติดตัง้ ทดลองอุปกรณปอ งกันและควบคุมเครือ่ งกลไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั หิ ลักการทํางานโครงสราง คุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟากระแสตรงและกระแส
สลับ แบบ 1 เฟส หลายเฟส หมอแปลงไฟฟา การอานขอมูลจากเนมเพลทเครือ่ งกล อุปกรณและวงจรปองกัน
วงจรควบคุมแบบตาง ๆ การเดิน การหยุด การหมุนกลับทาง การควบคุมความเร็ว เครือ่ งมือในระบบควบคุม
การตอวงจรปองกัน วงจรควบคุมเครือ่ งกลไฟฟา การตอเครือ่ งมือวัดในระบบควบคุม การตรวจ ทดสอบ และ
การแกไขขอบกพรองของวงจรควบคุม
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3127-2105 ระบบโรงงานอัตโนมัติ
2
(3)
(Factory Automation)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจโครงสรางและหลักการของระบบงานอัตโนมัตใิ นการผลิต
2. เพือ่ ใหสามารถใชอปุ กรณ เครือ่ งมือ และเครือ่ งจักร ในการผลิตอัตโนมัติ
3. เพือ่ ใหสามารถใชงานและปรับแตงโปรแกรมการควบคุมระบบการผลิต
4. เพือ่ ใหสามารถใชโปรแกรมลอจิกคอนโทรลเลอรและคอมพิวเตอรในงานอัตโนมัติ
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานอยางรอบคอบ เปนระเบียบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการของระบบงานอัตโนมัตใิ นการผลิต
2. ออกแบบกระบวนการผลิตอัตโนมั ติตดิ ตัง้ อุปกรณ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร ในงานอัตโนมัติ
3. เขียนโปรแกรมการควบคุมเครือ่ งจักรกลในสายการผลิต
4. ประยุกตใชโปรแกรมลอจิกคอนโทรลเลอรและคอมพิวเตอรกบั งานอัตโนมัติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับพืน้ ฐานระบบอัตโนมัตใิ นอุตสหกรรมการผลิต
หลักการของระบบและ
อุปกรณตา ง ๆ ทีใ่ ชในงานอัตโนมัติ ระบบนิวแมติกส ไฮดรอลิกส เซนโซนิกส การออกแบบวงจรทีอ่ ยูบ นพืน้
ฐานของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร เครือ่ งจักรกลทีค่ วบคุมดวยเชิงเลข การเปรียบเทียบการควบคุม
ดวยมือและแบบอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุน ( FMS )
3127-2106 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 2

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการและรูปแบบการเคลือ่ นทีอ่ ปุ กรณทใ่ี ชในการเคลือ่ นทีร่ ปู แบบตาง ๆ
2. เพือ่ ใหสามารถเลือกใช ติดตัง้ เครือ่ งตนกําลังในการขับเคลือ่ นอุปกรณตามรูปแบบทีต่ อ งการ
3. เพือ่ ใหสามารถเขียนสมการและคํานวณหาคาตางๆ และประยุกตใชงานระบบการเคลือ่ นทีก่ บั
สถานีและระบบอัตโนมัติ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานอยางรอบคอบ เปนระเบียบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและรูปแบบการเคลือ่ นทีอ่ ปุ กรณทใ่ี ชในการเคลือ่ นทีร่ ปู แบบตาง ๆ
2. เลือกใช ติดตัง้ เครือ่ งตนกําลังในการขับเคลือ่ นอุปกรณตามรูปแบบทีต่ อ งการ
3. เขียนสมการและคํานวณหาคาตางๆ และประยุกตใชงานระบบการเคลือ่ นทีก่ บั สถานีและระบบ
อัตโนมัตแิ ละควบคุมระบบการเคลือ่ นทีไ่ ดอยางถูกตองและแมนยํา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับรูปแบบของการเคลือ่ นทีต่ า ง ๆ แบบวงกลม แบบแพนดูลมั แบบเชิงเสน
เลือกใชอปุ กรณทเ่ี หมาะสม เฟอง เกียร สไลด ทดสอบรูปแบบการเคลือ่ นที่ เลือกใชตน กําลังขับเคลือ่ นอุปกรณ
เพือ่ ใหไดรปู แบบการเคลือ่ นทีๆ่ ตองการทดสอบระบบควบคุมและตัวแปรควบคุม เพือ่ ใหไดตาํ แหนงและเวลา
ทีแ่ มนยํา โดยศึกษาจากสมการ ตัวแปร ทีเ่ กีย่ วของกับรูปแบบการเคลือ่ นที่ ประยุกตใชระบบการเคลือ่ นทีก่ บั
สถานีหรือระบบอัตโนมัติ
3127-2107 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร
2
(3)
(Computer Programming)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรมภาษาตางๆ
2. เพือ่ ใหสามารถเลือกใชตวั เขียน Editor และคําสั่งตาง ๆ
3. เพือ่ ใหสามารถออกแบบ เขียนและทดสอบคําสัง่ ตางๆ
4. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมในงานตางๆ
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานอยางรอบคอบ เปนระเบียบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของโปรแกรมภาษาตางๆ
2. เขียนโครงสรางและอุปกรณของภาษาคอมพิวเตอรตางๆได 1 ภาษา
3. ใชงานตัวชวยเขียนโปรแกรมภาษา Editor ได
4. เขียนและทดสอบคําสั่งตาง ๆ ของภาษาคอมพิวเตอรได
5. ออกแบบและเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรตา งๆ ได 1 ภาษา
6. ประยุกตใชงานโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรกับงานตางๆได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ โครงสรางของภาษาคอมพิวเตอรอยางนอย 1 ภาษาซึง่ ประกอบดวย คําสั่ง ตัวแปร
ฟงกชนั โมดูล โปรแกรมหลัก โปรแกรมยอย อืน่ ๆ โดยใชหลักการเขียนดวย Flow Chart หรือผังชวยอืน่ ๆ
ประยุกตใชงานโปรแกรมภาษารวมกับงานอืน่ ๆ เชน งานควบคุม งานขอมูล
3127-2108 การวัดและควบคุมคุณภาพ

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการนําขอมูลจากการวัดมาใชในงานควบคุมคุณภาพ
2. เพือ่ ใหสามารถ หา รวบรวม แสดงผลและวิเคราะหขอ มูลจากการวัดดวยวิธกี ารทางสถิติ
3. เพือ่ ใหสามารถวัดละเอียดชิน้ สวนตามแบบกําหนด
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4. มีกจิ นิสยั ในการทํางานอยางละเอียดถีถ่ ว นและซือ่ ตรงตอขอมูล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการนําขอมูลจากการวัดมาใชในงานควบคุมคุณภาพ
2. วัดขนาดชิน้ สวนงานดวยเวอรเนียรแคลิปเปอร ไมโครคอมพิวเตอร ไฮเกจเกจ บล็อก นาฬิกาวัด
3. วิเคราะหหาสาเหตุและวิธกี ารปองกันแกไขคาความผิดพลาดจากการวัด
4. วัดขนาดรูปทรงทางเรขาคณิตดวยเครือ่ งมือวัดโคออดิเนต เครือ่ งวัดความกลม ความเรียบผิว และ
เครือ่ งฉายเสนแสดงรูปราง
5. ปรับเทียบมาตรฐาน เวอรเนียรแคลิปเปอร ไมโครมิเตอร ไฮเกจ นาฬิกาวัด
6. วิเคราะหและแสดงผลจากการวัดเพือ่ การควบคุมคุณภาพตามขอกําหนดของการวัดและตรวจ
สอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการวัดและควบคุมคุณภาพ
การใชเครือ่ งมือวัดและอุปกรณการวัด
ละเอียดชิน้ สวนงาน เวอรเนียรแคลิปเปอร เวอรเนียรไฮเกจ ไมโครมิเตอร นาฬิการวัด เกจบล็อก การหาคา
ความผิดพลาดจากการวัดและวิธแี กไขขอผิดพลาด การปรับเทียบมาตรฐานเครือ่ งมือวัด มาตรฐานการวัดตรวจ
สอบและควบคุมคุณภาพ ระบบ ISO JIS การวัดขนาดรูปทรงทางเรขาคณิต วัดความเรียบ ความตรง ความกลม
ความขนาน ความตัง้ ฉากดวยเครือ่ งทดสอบความกลม เครือ่ งวัดโคออดิเนต ความเรียบผิว เครือ่ งฉายเสนแสดง
รูปราง การแปรผลคาทีไ่ ดจากการวัดจากคาทางสถิตเิ ชน คาเฉลีย่ คาเบีย่ งเบนผานเครือ่ งมือทางสถิติ
3127-2109 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการออกแบบและพัฒนาสรางตนแบบผลิตภัณฑเมคคาทรอนิกส
2. เพือ่ ใหสามารถออกแบบสรางหรือปรับปรุง ผลิตภัณฑเมคคาทรอนิกสทเ่ี กีย่ วของกับระบบงาน
อัตโนมัตเิ พือ่ การผลิตในอุตสหกรรม
3. มีกจิ นิสยั ในการทํางานทีป่ ระณีต ขยัน อดทน และประหยัด
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบและพัฒนาสรางตนแบบผลิตภัณฑเมคคาทรอนิกส
2. ออกแบบสรางหรือปรับปรุง ผลิตภัณฑเมคคาทรอนิกสทเ่ี กีย่ วของกับระบบงานอัตโนมัตเิ พือ่ การ
ผลิตในอุตสหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการออกแบบและสรางตนแบบผลิตภัณฑ ทีใ่ ชระบบเมคคาทรอนิกส
การเลือกใชเซนเซอรและทรานสดิวเซอร อุปกรณแอดทูเอเตอร การวิเคราะหระบบเมคคาทรอนิกส ศึกษาซอฟ
แวรทจ่ี าํ เปนตอระบบเมคคาทรอนิกส ระบบการควบคุมตาง ๆ การอินเตอรเฟสคอมพิวเตอร การควบคุมและ
ประมวลผลขอมูลตามจริง ตัวอยางการประยุกตใชระบบเมคคาทรอนิกส ในงานผลิตอัตโนมัติ และผลิตภัณฑ
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ชาญฉลาด การประกอบติดตัง้ และทดสอบผลิตภัณฑระบบเมคคาทรอนิกส ศึกษาเปรียบเทียบกับกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเมคคาทรอนิกสจริงทีใ่ ชในงานอุตสาหกรรม
3127-2110 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามคิดวิเคราะหหลักการทํางานและกรรมวิธกี ารผลิตแผนวงจรพิมพ เทคนิคการใช
เทคโนโลยีตดิ ตัง้ อุปกรณบนแผนวงจรพิมพ
2. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการปฏิบตั งิ านในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานอยางมีขน้ั ตอนมีความเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีตรอบคอบ และ
ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและขัน้ ตอนการทํางานและเครือ่ งจักรอุปกรณทใ่ี ชในงานผลิตผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส
2. วางแผนระบบการผลิตแผนวงจรพิมพ การใชเทคโนโลยีตดิ ตัง้ อุปกรณบนแผนวงจรพิมพ
3. ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิต
4. ควบคุมการทํางานของเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส
5. ซอมบํารุงและดูแลรักษาเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการผลิตแผนวงจรพิมพ การประกอบแผนวงจรพิมพ การบัดกรี การ
ทดสอบ และการใชเทคโนโลยีตดิ ตัง้ อุปกรณบนผิว (Surface mount technology) สําหรับการสรางผลิตภัณฑ
ทางอิเล็กทรอนิกส การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิต การซอมบํารุงและดูแลรักษาเครือ่ งจักรใน
ขบวนการผลิตผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส
3127-2111 การสือ่ สารและระบบเครือขาย

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการระบบเครือขายทีใ่ ชในงานควบคุม
2. เพือ่ ใหเลือกใชรปู แบบมาตรฐานการสือ่ สารทีเ่ ชือ่ มโยงรวมของคอมพิวเตอร โมดูลควบคุม และ
โมดูลตาง ๆ ในระบบไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
3. เพือ่ ใหเลือกใชอปุ กรณฮารดแวรและซอฟทแวรทใ่ี ชงานระบบเครือขายไดอยางเหมาะสม
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มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบระบบเครือขายทีใ่ ชในงานควบคุม
2. เลือกมาตรฐานการสือ่ สารทีใ่ ชเชือ่ มโยงอุปกรณในระบบควบคุมผานระบบเครือ่ ขาย
3. เลือกใชฮารดแวรและซอฟแวรทใ่ี ชในงานระบบเครือขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั งิ านหลักการสือ่ สารขอมูลระบบเครือขายในรูปแบบคอมพิวเตอรผสมผสานกับโมดูล
ตาง ๆ ในระบบควบคุม Ethernet, Bus, Server, Client โมดูลพิเศษ สายเชื่อมตอ ตัวทวนสัญญาณ ตัวแปลง
สัญญาณ Gate way, ATM Back Bone, FDDI, NDS, Remote Acess, Protocol โมเดม มาตรฐาน IEEE-802
และมาตรฐานอื่น ๆ
3127-2112 ระบบการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรควบคุม
3
(4)
( CIM )
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการและโครงสรางของระบบการผลิตทีใ่ ชระบบควบคุมดวยไมโคร
คอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหสามารถออกแบบสถานีซง่ึ เปนองคประกอบของระบบการผลิต การขนถายวัสดุระหวาง
สถานีในระบบ การควบคุมการทํางานของสถานีตา งๆในระบบและออกแบบระบบเฝามองในรูป
แบบตาง ๆ
3. เพือ่ ใหสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของสถานีในระบบ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางาน ละเอียดรอบคอบ ประหยัด และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและโครงสรางของระบบการผลิตทีใ่ ชระบบควบคุมดวยไมโครคอมพิวเตอร
2. ออกแบบสถานีซง่ึ เปนองคประกอบของระบบการผลิต ระบบขนถายวัสดุระหวางสถานีตา ง ๆ
ระบบควบคุมการทํางานของสถานีตา ง ๆ ในระบบ ระบบเฝามองในรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการและโครงสรางของกระบวนการผลิตโดยใชไมโครคอมพิวเตอร ใช
งานและควบคุมสถานีตา งๆในรูปแบบเดีย่ ว (Alone) แบบกลุม (Group) แบบรวม (Integrate) โดยควบคุมทัง้
แบบปกติ (Manual) อัตโนมัติ (Auto) สัมพันธ (Synchronize) กับสถานีอน่ื ๆ ในระบบ ปรับแตงวิธกี ารเคลือ่ นที่
และเปลีย่ นแปลงทิศทางของวัสดุดว ยสายพานลําเลียงถาดหมุน (Pallet) หยิบจับ (Pick & Press) หมุน (Rotate)
เหวีย่ ง (Swivel) หยุด (Stopper) เลีย้ ว (Guide) ประตู (Gate) ทดสอบใชงานระบบจัดเก็บ (Storage) ระบบสะสม
ขอมูลจากตนทาง (Income) จนกระทัง่ ถึงปลายทางสุดทาย (Outcome) รวมทัง้ ระบบเฝามองจากระบบควบคุม
รวม CADA จนถึงระบบควบคุมระยะไกล (Remote Access Control)
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3127-2113 การจัดการงานซอมบํารุงเมคคาทรอนิกส

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจเกีย่ วกับโครงสรางสวนประกอบของระบบเมคคาทรอนิกส
2. เพือ่ ใหสามารถจัดการซอมบํารุงระบบเมคคาทรอนิกส
3. เพือ่ ใหสงั เคราะหแกไขและซอมบํารุงวัสดุอปุ กรณเกีย่ วกับระบบ
4. เพือ่ ใหสามารถประมาณการคาใชจา ยในการซอมบํารุงไดอยางถูกตอง
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเกีย่ วกับโครงสรางสวนประกอบของระบบเมคคาทรอนิกส
2. วิเคราะหสาเหตุ ขอบกพรอง และอาการของระบบเมคคาทรอนิกส
3. ตรวจซอม บํารุงรักษาเครือ่ งมือ เครือ่ งจักรในระบบ และประมาณราคาซอมบํารุง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการวิธีการจัดการในงานอุตสาหกรรมดานการซอมบํารุงการลงรายละเอียดในแบบตรวจ
ซอม การรายงานอุปกรณที่เสียหาย ตอผูรับผิดชอบระดับสูง การวิเคราะหสาเหตุและเสนอวิธกี ารแกไข การ
ประมาณการคาใชจายในการซอมบํารุงในเชิงเศรษฐศาสตร
3127-2114 คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3
(3)
(Electric & Electronic Mathematics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการของสมการดิฟเฟอเรนเชียล การแปลงลาปลาส ฟูเรียร และการ
วิเคราะหนเู มอริคอล
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหวงจรไฟฟา และสัญญาณไฟฟาโดยการแกสมการดิฟเฟอเรนเชียล การ
แปลงลาปลาส ฟูเรียร และการวิเคราะหนเู มอริคอล
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของสมการดิฟเฟอเรนเชียล การแปลงลาปลาส ฟูเรียร และการวิเคราะหนเู ม

อริคอล
2.
3.
4.
5.

วิเคราะหทรานเซียนตในวงจรไฟฟาดวยเทคนิคการแกสมการดิฟเฟอเรนเชียล
วิเคราะหวงจรไฟฟาและระบบลิเนียรดว ยเทคนิคการแปลงลาปลาส
วิเคราะหสัญญาณไฟฟาดวยเทคนิคการวิเคราะหฟูเรียร
วิเคราะหปญ
 หาทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดว ยเทคนิคการวิเคราะหนเู มอริคอล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการวิเคราะหทรานเซียนตในวงจรไฟฟาดวยสมการดิฟเฟอเรนเชียล การแปลงลาปลาส การ
วิเคราะหสัญญาณดวยฟูเรียร การวิเคราะหนเู มอริคอล
3127-2115 ประดิษฐกรรมเมคคาทรอนิกส
3
(*)
( Mechatronic Invention )
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการออกแบบโครงงาน ชิน้ งานทีใ่ ชระบบเมคคาทรอนิกส
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรู ทักษะจากระบบเมคคาทรอนิกสมาประดิษฐผลงานทีน่ าํ ไปใชได
3. เพือ่ ใหสามารถวางแผนการทํางาน การดําเนิน การนําเสนอโครงงาน การทํางานรวมกันเปนทีม
4. เพื่อนําเสนอผลงานและเผยแพรกับคณะกรรมการและบุคคลทั่วไป
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบโครงงาน ชิน้ งานทีใ่ ชระบบเมคคาทรอนิกส
2. ออกแบบโครงงาน ชิน้ งานเกีย่ วกับระบบเมคคาทรอนิกส
3. เขียนโครงการ ดําเนินงานตามโครงการทีก่ าํ หนดอยางเปนระบบ
4. นําเสนอผลงานกับคณะกรรมการและบุคคลทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและประมวลความรูในรายวิชาตางๆ รวมกันเปนทีมเพือ่ ออกแบบโครงงานดวยขัน้ ตอนทีถ่ กู ตอง
สวยงามตัง้ แต ชื่อเรื่อง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ จุดประสงค เปาหมาย โดยแจกแจงรายละเอียด
การจัดทําตัง้ แต การออกแบบ วิธดี าํ เนินการ ชวงเวลาดําเนินการ และนําเสนอผลงานในระดับแผนก วิทยาลัย
สถาบัน ชาติ โดยฝกใหมกี ารนําเสนอ อยางเปนรูปแบบ ทัง้ เอกสารและภาพประกอบ
3127-2116 วิทยาการกาวหนาเมคคาทรอนิกส

3

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจคนควาหาขอมูลเกีย่ วกับวิทยาการเมคคาทรอนิกสจากแหลงตางๆ
2. เพือ่ ใหสามารถนําขอมูลเกีย่ วกับวิทยาการเมคคาทรอนิกสมานําเสนอ เผยแพร ประดิษฐ คิดคน
สรางสิง่ ใหม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม ชางสังเกต ชางคิด ชางประดิษฐ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธกี ารคนควาหาขอมูลเกีย่ วกับวิทยาการเมคคาทรอนิกสจากแหลงตางๆ
2. นําเสนอ เผยแพร ประดิษฐ คิดคนสรางสิง่ ใหมๆ จากขอมูลเกีย่ วกับวิทยาการเมคคาทรอนิกส
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคนควาหาขอมูลเกีย่ วกับวิทยาการเมคคาทรอนิกสจากแหลงตางๆ ความกาวหนาและการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมและเทคโนโลยีเกีย่ วกับ เครือ่ งกลไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุมและคอมพิวเตอร ในสาขา
เมคคาทรอนิกส
3127-2117 ปญหาพิเศษเมคคาทรอนิกส
3
(*)
(Mechatronic Special Problem)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการวิเคราะหเพือ่ แกปญ
 หา วิเคราะหเพือ่ พัฒนา วิเคราะหเพือ่ สืบคนเกีย่ ว
กับปญหาพิเศษทางเมคคาทรอนิกส
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหเพือ่ แกปญ
 หา เพือ่ พัฒนา เพือ่ สืบคนขอมูลเกีย่ วกับปญหาพิเศษทางเมคคา
ทรอนิกสพรอมทัง้ นําเสนออยางเปนระบบ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติมและปฏิบตั งิ านอยางมีระเบียบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหเพือ่ แกปญ
 หา วิเคราะหเพือ่ พัฒนา วิเคราะหเพือ่ สืบคนเกีย่ วกับปญหา
พิเศษทางเมคคาทรอนิกส
2. ดําเนินการ วิเคราะหเพือ่ แกปญ
 หา หรือวิเคราะหเพือ่ พัฒนา หรือวิเคราะหเพือ่ สืบคนเกีย่ วกับ
ปญหาพิเศษทางเมคคาทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ วิธกี าร ขัน้ ตอนการวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
และรายงานผล หัวของานพิเศษงานเมคคาทรอนิกสตา ง ๆ ตามความเหมาะสม
3127-4101
3127-4102
3127-4103
3127-4104

ปฏิบตั งิ านเมคคาทรอนิกส 1
ปฏิบตั งิ านเมคคาทรอนิกส 2
ปฏิบตั งิ านเมคคาทรอนิกส 3
ปฏิบตั งิ านเมคคาทรอนิกส 4

5
5
4
4

(*)
(*)
(*)
(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวางแผนการทํางาน
2. เพือ่ ใหมที กั ษะในการวิเคราะหและแกปญ
 หางาน
3. เพือ่ ใหมที กั ษะในการควบคุมคุณภาพการผลิตและทํางาน
4. เพือ่ ใหมที กั ษะในการควบคุมเครือ่ งกลการผลิตอัตโนมัติ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการทํางานอยางเปนระบบ
2. วิเคราะหและแกปญ
 หางานในกระบวนการ
3. ทํางานโดยมีการควบคุมคุณภาพ
4. ควบคุมและใชงานเครือ่ งกลการผลิตอัตโนมัติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบตั งิ านในการวางแผน วิเคราะหแกปญ
 หาควบคุมคุณภาพ งานควบคุมเครือ่ งกล การผลิต
อัตโนมัติ
3127–6001 โครงการ
4
(*)
(Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริม่ การพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาทีเ่ กิดจากการทํางาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเครือ่ งมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ใหนกั ศึกษานําความรูจ ากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง
การ ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเครือ่ งมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วของ ใหเสร็จในเวลา
ทีก่ าํ หนด โดยรายงานผลการปฏิบตั งิ านเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
จุดประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สามารถปฏิบัติงานในระดับชางเทคนิค ผูควบคุม
งาน ผูชวยวิศวกร หรือประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ เจตคติ และประสบการณในดาน
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ใหเกิดความเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐาน ของชางเทคนิค
ทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตาม
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี นํามาพัฒนางานอาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหมปี ระ
สิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพือ่ ใหมคี วามคิดวิเคราะห แกปญ
 หา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตัวเอง ครอบครัวและสังคม มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ
5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรค หรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
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มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญ
 หาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. บริการดานวงจรดิจติ อลและอิเล็กทรอนิกส
7. บริการดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรทว่ั ไป
8. บริการคอมพิวเตอรและอุปกรณทว่ั ไป
9. บริการงานสารสนเทศทั่วไป
สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร
10. บริการดานคอมพิวเตอรฮารดแวรและอุปกรณตอ พวง
11. บริการดานระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ดวยคอมพิวเตอร
สาขางานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
10. พัฒนาและใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
11. พัฒนาระบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สาขางานระบบเครือขายและสารสนเทศ
10. บริการงานดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
11. บริการงานดานระบบสารสนเทศและอินเตอรเน็ต
สาขางานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย
10. บริการดานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย
11. บริการดานคอมพิวเตอรกราฟก
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
______________________________
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 94 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
( 15 หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
( 27 หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 18 หนวยกิต )
2.4 โครงการ
( 4 หนวยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชัว่ โมง
รวม ไมนอยกวา

24

หนวยกิต

64

หนวยกิต

6

หนวยกิต

94

หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบ
เทาในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขา
วิชาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัส
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3105-0001
3105-0002
3105-0003
3105-0004
3128-0001

รายวิชา
งานเทคนิคพืน้ ฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส
งานพืน้ ฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
งานพืน้ ฐานวงจรพัลสและดิจติ อล
ไมโครโปรเซสเซอรเบือ้ งตน
รวม
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หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(5)
2
(4)
2
(4)
3
(4)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
3
(5)
19
(31)

231
1. หมวดวิชาสามัญ
24
หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย
3
(3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
2
(3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
2
(3)
3000-1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
1
(1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา
2
(2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
1
(1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร
2
(2)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร
3
(4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2
3
(3)
3000-1526 แคลคูลัส 1
3
(3)
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
64 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ
กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3128-1001 เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส
3
(4)
3128-1002 วงจรดิจติ อล
3
(4)
3128-1003 โปรแกรมโครงสราง 1
3
(4)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ
3
(3)
3000-020X กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3
(4)
หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆ
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2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
27 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-5 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3128-2001 ระบบปฏิบัติการ
3
(4)
3128-2002 คอมพิวเตอรและอุปกรณ
3
(4)
3128-2003 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3
(4)
3128-2004 โครงสรางขอมูล
3
(4)
3128-2005 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
3
(4)
3128-2006 การออกแบบวงจรดิจติ อล
3
(4)
3128-2007 การใชงานไมโครโปรเซสเซอร
3
(4)
3128-2008 เทคนิคการอินเตอรเฟส
3
(4)
3128-2009 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3
(4)
3128-2010 การสื่อสารขอมูล
3
(4)
3128-2011 การจัดการและดูแลระบบเครือขาย
3
(4)
3128-2012 เทคโนโลยีระบบอินเทอรเน็ต
3
(4)
3128-2013 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
3
(4)
3128-2014 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
3
(4)
3128-2015 การใชโปรแกรมประยุกต
3
(4)
3128-2016 การออกแบบและพัฒนาเวบ
3
(4)
3128-2017 การโปรแกรมเวบ 1
3
(4)
3128-2018 การโปรแกรมเวบ 2
3
(4)
3128-2019 อุปกรณมลั ติมเี ดีย
3
(4)
3128-2020 ระบบมัลติมิเดียบนเวบ
3
(4)
3128-2021 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียเบือ้ งตน
3
(4)
3128-2022 โปรแกรมสําเร็จรูปดานมัลติมเี ดีย
3
(4)
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
18 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 4 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
1. วิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3128-2101 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซ็มบลี
3
(4)
3128-2102 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
3
(4)
3128-2103 การซอมบํารุงเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวง 3
(4)
3128-2104 ไมโครคอนโทรลเลอร
3
(4)
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3128-2105
3128-2106
3128-2107
3128-2108
3128-2109
3128-4101
3128-4102
3128-4103
3128-4104

โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล
งานบริการคอมพิวเตอรฮารดแวร
ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอรฮารดแวร
วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอรฮารดแวร
ปญหาพิเศษคอมพิวเตอรฮารดแวร
ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรฮารดแวร 1
ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรฮารดแวร 2
ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรฮารดแวร 3
ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรฮารดแวร 4

3
3
3
3
3
5
5
4
4

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)

2. วิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
รหัส
รายวิชา
3128-2201 โปรแกรมโครงสราง 2
3128-2202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
3128-2203 การประมวลผลแฟมขอมูล
3128-2204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2
3128-2205 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
3128-2206 วิศวกรรมซอฟตแวร
3128-2207 พืน้ ฐานปญญาประดิษฐ
3128-2208 งานบริการคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3128-2209 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3128-2210 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3128-2211 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3128-4201 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรซอฟตแวร 1
3128-4202 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรซอฟตแวร 2
3128-4203 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรซอฟตแวร 3
3128-4204 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรซอฟตแวร 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
5
(*)
5
(*)
4
(*)
4
(*)

3. วิชาชีพสาขางานระบบเครือขายและสารสนเทศ
รหัส
รายวิชา
3128-2301 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3128-2302 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ
3128-2303 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ
3128-2304 การจัดการระบบฐานขอมูลบนเครือขาย
3128-2305 ความปลอดภัยบนเครือขาย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
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3128-2306
3128-2307
3128-2308
3128-2309
3128-2310
3128-4301
3128-4302
3128-4303
3128-4304

เครือ่ งมือวัดและทดสอบระบบเครือขาย
งานบริการระบบเครือขายและสารสนเทศ
ประดิษฐกรรมระบบเครือขายและสารสนเทศ
วิทยาการกาวหนาระบบเครือขายและสารสนเทศ
ปญหาพิเศษระบบเครือขายและสารสนเทศ
ปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ 1
ปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ 2
ปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ 3
ปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ 4

3
3
3
3
3
5
5
4
4

(4)
(4)
(4)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

4. วิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3128-2401 อิมเมจโปรเซสซิง
3
(4)
3128-2402 การเขียนโปรแกรมมัลติมเิ ดีย
3
(4)
3128-2403 คอมพิวเตอรชว ยสอน
3
(4)
3128-2404 การวิเคราะหระบบและออกแบบงานมัลติมิเดีย
3
(4)
3128-2405 การผลิตดิจติ อลวิดโี อ
3
(4)
3128-2406 การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย
3
(4)
3128-2407 การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3
(4)
3128-2408 โปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3
(4)
3128-2409 งานบริการคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย
3
(4)
3128-2410 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย
3
(4)
3128-2411 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอมัลติมเิ ดีย
3
(4)
3128-2412 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย
3
(4)
3128-4401 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย 1
5
(*)
3128-4402 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย 2
5
(*)
3128-4403 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย 3
4
(*)
3128-4404 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย 4
4
(*)
สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.4 โครงการ
รหัส
รายวิชา
3128-6001 โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา

4

หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)

6 หนวยกิต
จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชัว่ โมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ชัว่ โมง รวมไมนอยกวา 120 ชัว่ โมง
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3128-0001 ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน
3
(5)
(Microprocessor Fundamental)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาเครื่อง สั่งงานไมโครโประเซสเซอร
3. เพื่อใหสามารถประกอบและทดสอบการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร
4. เพื่อใหสามารถใชไมโครโพรเซสเซอรรวมกับอุปกรณประกอบตาง ๆ
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั รูจ กั ศึกษาหาความรูเ พิม่ เติมและประยุกตใชงานตามสภาพทองถิน่ มาแกปญ
 หา
และพัฒนางานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของไมโครโพรเซสเซอร
2. เขียนโปรแกรมสั่งงานไมโครโพรเซสเซอรดวยภาษาเครื่อง
3. ประกอบและทดสอบการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร
4. ใชไมโครโพรเซสเซอรควบคุมอุปกรณภายนอก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับโครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร การเชือ่ มตอระบบ Bus ตาง ๆ ชุด
คําสั่ง การเขียนโปรแกรม การปอนขอมูลผาน Key board, Key S.W., Data bus, การใชอปุ กรณอนิ พุตเอา
พุต การแสดงผลบนจอภาพ หลอดไฟ LED Seven-segment Buzzer Relay การประยุกตใชในวงจรการ
ควบคุมปด-เปดวงจรไฟฟาตามเงือ่ นไขตาง ๆ การเพิ่ม-ลดแสงสวาง การปรับทิศทางการหมุนของมอเตอรไฟ
ฟากระแสตรง และกระแสสลับ การแสดงผลคาอุณหภูมเิ ปนตัวเลข
3128-1001 เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส
3
(4)
(Electronics Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจคุณสมบัตทิ างไฟฟา พารามิเตอร และการทํางานของอุปกรณเซมิคอนดัก
เตอรในยานความถีต่ าํ่
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการออกแบบวงจรทรานซิสเตอร การออกแบบวงจรจายกําลัง
3. เพือ่ ใหสามารถวัดและทดสอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจคุณสมบัตทิ างไฟฟา พารามิเตอรและการทํางานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในยานความถี่
ต่าํ
2. ออกแบบวงจรทรานซิสเตอร
3. วัดทดสอบและวิเคราะหการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับคุณสมบัตทิ างไฟฟา พารามิเตอรและการใชงานของไดโอด ทรานซิสเตอร
เฟตและออปแอมป การแปลความหมายจาก Data Sheet การใหไบแอส การวิเคราะหและออกแบบวงจรจาย
กําลังและวงจรขยายในยานความถีต่ าํ่ สําหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค และวงจรขยาย
กําลัง การวัดและทดสอบวงจรใชงานอุปกรณโซลิตสเตตอิเล็กทรอนิกส
3128-1002 วงจรดิจติ อล

3

(4)

(Digital Circuit)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของวงจรดิจติ อล การออกแบบวงจรดิจติ อล
2. เพือ่ ใหสามารถวัดและทดสอบวงจรดิจติ อล
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การออกแบบวงจรดิจติ อล แบบคอมบิเนชัน่ และซีเควนเชียล
2. วัดและทดสอบวงจรดิจติ อล
3. ประยุกตใชงานวงจรดิจติ อลในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการทํางานและการออกแบบวงจรดิจติ อล ดิจติ อลลอจิกเกต คุณสมบัติ
ของดิจิตอลไอซีและการเชือ่ มตอลอจิกเกต การลดรูปสมการลอจิก การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน วงจรเขา
รหัส วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล วงจรมัลติเพล็กซ วงจรดีมลั ติเพล็กซ วงจรคํานวณทางคณิตศาสตรและ
วงจรเปรียบเทียบ วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร ฟลิบฟลอบ วงจรนับ วงจร
เลือ่ นขอมูล วงจรแปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจติ อล โครงสรางคุณสมบัตแิ ละการใชงานหนวยความ
จําแบบตาง ๆ
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3128-1003 โปรแกรมโครงสราง 1
3
(4)
(Structure Programming 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิธีการแกปญหาและการออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบชองผังงาน
หรือคําสัง่ เทียม
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดว ยภาษาระดับสูงทีจ่ ดั อยูใ นประเภทโครงสราง จาก
อัลกอริทมึ ทีอ่ อกแบบไว
3. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชความรูใ นการพัฒนาโปรแกรมในงานอาชีพได
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธกี ารแกปญ
 หาและออกแบบอัลกอริทมึ ในรูปแบบชองผังงานหรือคําสัง่ เทียม
2. วิเคราะหและออกแบบอัลกอริทมึ ในรูปแบบของผังงานหรือคําสัง่ เทียม
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรตามรูปแบบงานทีอ่ อกแบบไว ดวยภาษาระดับสูงเชิงโครงสราง
4. ทดสอบและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหทาํ งานไดตามทีต่ อ งการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวิเคราะหขน้ั ตอนและผังงาน ภาษาโครงสราง ภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง
ที่จัดอยูในประเภทภาษาโครงสราง โดยเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง ชนิดขอมูล และรูปแบบของการกําหนด
ขอมูลคาคงที่ ตัวแปร การสรางฟงกชั่นหรือโปรแกรมยอย การควบคุมการทํางานของโปรแกรม (Control
Statements) อารเรย สตริง พอยเตอร ขอมูลแบบโครงสราง การจัดการแฟมขอมูล และการแสดงผลบนจอภาพ
ในรูปแบบของเท็กซและกราฟกโหมด การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาระดับสูงที่จัดอยูในประเภทโครง
สราง Pascal หรือ C การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ ประยุกตในงานอาชีพ
3128-2001 ระบบปฏิบตั กิ าร
3
(4)
(Operating System)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการทํางานของระบบปฏิบตั กิ าร การจัดการเกี่ยวกับโพรเซส หนวยความจํา
อุปกรณอนิ พุตเอาตพตุ จัดการแฟม ระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลของระบบปฏิบตั กิ าร
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรได
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดการหนวยความจํา อุปกรณอนิ พุตเอาตพตุ แฟม ระบบรักษาความปลอดภัย
2. จัดการเกีย่ วกับโพรเซส หนวยความจํา อุปกรณอนิ พุตเอาตพตุ แฟม ระบบรักษาความปลอดภัย
ขอมูลของระบบปฏิบตั กิ าร
3. ประยุกตใชระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ สถาปตยกรรม วิวัฒนาการของ
ระบบปฏิบตั กิ าร หนาทีแ่ ละหลักการทํางานของระบบปฏิบตั กิ าร การจัดการเกี่ยวกับโพรเซส การจัดการหนวย
ความจําหลัก การจัดการหนวยความจําสํารอง การจัดการอุปกรณอนิ พุต เอาตพุต การจัดการเกีย่ วกับแฟม (Files
Management) ความปลอดภัยของระบบและการปองกันระบบ
3128-2002 คอมพิวเตอรและอุปกรณ
3
(4)
(Computer and Peripherals)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณตา ง ๆ
2. เพือ่ ใหสามารถทดสอบการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร
3. เพื่อใหสามารถกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรตามความตองการของระบบงาน
ประกอบการติดตัง้ ตรวจสอบและปรับปรุงเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณตา ง ๆ
2. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณตาง ๆ ตามความตองการของระบบงานคอมพิวเตอร
ประกอบและติดตัง้ อุปกรณตา ง ๆ ใหสามารถทํางานไดตามทีก่ าํ หนด
3. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร คุณลักษณะของคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอ พวงตางๆ การเลือกหนวยความจํา จอภาพแบบตางๆ ดิสกไดรฟแบบตาง ๆ สแกนเนอร เครือ่ งพิมพ
แบบตางๆ เครื่องอานและเขียนบารโคด เครือ่ งอานและเขียนซีดรี อม การประกอบและติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอร
การติดตัง้ อุปกรณตอ พวงตาง ๆ การทดสอบ การวิเคราะหขอขัดของ และการแกปญ
 หา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

240
3128-2003 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3
(4)
(Computer Network System)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการ มาตรฐานของระบบเครือขายและการใชงาน
2. เพือ่ ใหสามารถออกแบบติดตัง้ และวางระบบเครือขาย
3. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ เซตอัพอุปกรณเนตเวิรก ตาง ๆ และดูแลบํารุงรักษาระบบเครือขาย
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ มาตรฐานของระบบเครือขายและการใชงาน
2. จําแนกคุณสมบัตมิ าตรฐานระบบเครือขาย
3. ออกแบบติดตัง้ ระบบเครือขาย
4. เชื่อมตอระบบเครือขาย แบบตาง ๆ
5. ทดสอบการทํางานของอุปกรณเนตเวิรก ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบเครือขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ มาตรฐานการออกแบบและวางระบบเครือขายคอมพิวเตอร การ
ทํางานของ Network Topology, Protocol, OSI Model, LAN, WAN, VLAN, WLAN (Wireless LAN), VPN
(Virtual Private Network), ATM (Asynchronous Transfer Mode), FDDI (Fiber Distributed Data Interface),
ISDN, ADSL มาตรฐาน IEEE802.X, มาตรฐาน EIA/TIA 568 อุปกรณเนตเวิรก Hub, Switching Hub, Bridge,
Router, Server, Fiber Optics, Modem, Cable
3128-2004 โครงสรางขอมูล
3
(4)
(Data Structure)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการของโครงสรางขอมูล
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมใชงานโครงสรางขอมูล
3. เพือ่ ใหสามารถเลือกใชโครงสรางขอมูลทีเ่ หมาะสมกับระบบงานทีต่ อ งการ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดโครงสรางขอมูลทีเ่ หมาะสมกับความตองการของระบบงาน
2. ออกแบบอัลกอริทมึ กําหนดการทํางานของโปรแกรม
3. เขียนโปรแกรมตามอัลกอรีทมึ ทีอ่ อกแบบไวดว ยภาษาคอมพิวเตอรทเ่ี ลือก
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4. ประยุกตใชโครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ ทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ โครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ อารเรย สแตค คิว ลิงคลสิ ท ทรี การจัดการและ
ประมวลผลแฟมขอมูลเบือ้ งตน การออกแบบและเขียนโปรแกรมในการจัดการโครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ
3128-2005 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
3
(4)
(Object-Oriented Programming 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการเขียนโปรแกรมในลักษณะ GUI (Graphic User Interface)
2. เพือ่ ใหสามารถพัฒนาระบบการเขียนโปรแกรมทํางานภายใตระบบปฏิบตั กิ ารวินโดว
3. เพือ่ ใหสามารถ คอมไพล (Compile) Debug และทดสอบใชงานโปรแกรมทีเ่ ขียน
4. เพือ่ ใหสามารถใชภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร ทีท่ าํ งานภายใตระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวมา
ประยุกตเขียนโปรแกรมใชงานเบือ้ งตน
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2. เขียนโปรแกรมลักษณะ Graphic User Interface
3. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุประยุกตในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และปฏิบตั ิ หลักการการเขียนโปรแกรมในลักษณะ GUI (Graphic User Interface) การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุดว ยภาษาทีท่ าํ งานภายใตวนิ โดว Visual Basic Delphi Visual C++ เพือ่ ใหรจู กั การกําหนด
คุณสมบัติ (Property) Method การโปรแกรมคําสัง่ ตามเหตุการณ (Event-Driven Programming) Class and
Objects การสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance)
3128-2006 การออกแบบวงจรดิจติ อล
3
(4)
(Digital Circuit Design)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการออกแบบวงจรดิจติ อล
2. เพือ่ ใหสามารถออกแบบวงจรดิจติ อลโดยเลือกใชไอซีจาก Data Sheet
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบวงจรดิจติ อล
2. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณดจิ ติ อลทีเ่ หมาะสมกับระบบงานทีอ่ อกแบบ
3. ทดสอบและปรับปรุงวงจรดิจติ อลทีอ่ อกแบบ
4. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานวงจรทีอ่ อกแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบวงจรคอมบิเนชันและวงจรซีเควนเชียล การเลือกและ
ประยุกตใชดจิ ติ อลไอซีชนิด SSI และ MSI ในการออกแบบ การออกแบบวงจรถอดรหัส หนวยความจําแบบ
ตาง ๆ การใชงานและการขยายไอซีหนวยความจํา การออกแบบวงจรดิจติ อลโดยใชอปุ กรณลอจิกทีส่ ามารถ
โปรแกรมได (Programmable Logic Device : PLD)
3128-2007 การใชงานไมโครโปรเซสเซอร
3
(4)
(Microprocessor Applications)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางและสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร การเชือ่ มตอระหวาง
ไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา อุปกรณอนิ พุต-เอาตพุต และชิพซัพพอรต
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจชุดคําสัง่ และการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครโปรเซสเซอร
3. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอรในงานควบคุม แกปญ
 หาทีเ่ กิดจากการเขียน
โปรแกรมและการออกแบบวงจร
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร
2. ออกแบบวงจรเชือ่ มตอระหวางไมโครโปรเซสเซอรกบั หนวยความจํา พอรตอินพุต-เอาตพุต และ
ชิพซัพพอรต
3. เขียนโปรแกรมใหไมโครโปรเซสเซอรติดตอกับหนวยความจํา พอรตอินพุต- เอาตพุต และชิพ
ซัพพอรต
4. ประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอรในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ โครงสรางและสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณ
และขบวนการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร ระบบบัสและการเชือ่ มตอไมโครโปรเซสเซอรกบั หนวยความ
จําและอุปกรณอนิ พุต เอาตพุต การอินเตอรรพั ต ขบวนการดีเอ็มเอ การอางตําแหนง (Addressing) ชุดคําสั่งและ
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครโปรเซสเซอร หลักการออกแบบวงจรเชือ่ มตอระหวางไมโคร
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โปรเซสเซอรกับชิพซัพพอรต และวงจรแปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจติ อล การประยุกตใชไมโคร
โปรเซสเซอรในการควบคุมอุปกรณภายนอก
3128-2008 เทคนิคการอินเตอรเฟส
3
(4)
(Interface Technique)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจเทคนิคการอินเตอรเฟสไมโครคอมพิวเตอร การออกแบบวงจรเชือ่ มตอ การ
เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน การวิเคราะหและทดสอบขอมูลและระบบเชือ่ มตอ
2. เพือ่ ใหสามารถออกแบบวงจรเชือ่ มตอและเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน วิเคราะหและ
ทดสอบขอมูลและระบบเชือ่ มตอ ใหบริการงานดานระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ดวย
คอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบระบบงานทีต่ อ งการควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยเครือ่ งคอมพิวเตอร
2. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณและเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วของกับระบบงาน
3. ประกอบและติดตัง้ วงจรเชือ่ มตอกับเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอรตามทีอ่ อกแบบไว
4. ทดสอบและปรับปรุงชิน้ งาน โปรแกรมควบคุมติดตอกับวงจรเชือ่ มตอ
5. บํารุงรักษาระบบงานควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
6. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานวงจรทีอ่ อกแบบไว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับเทคนิคการอินเตอรเฟส มาตรฐานของพอรตและบัสตางๆ การอินเตอรเฟส
กับหนวยเอาตพตุ อินพุตพืน้ ฐานและการแปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจติ อลโดยผานทางพอรตขนาน
พอรตอนุกรม การดอินเตอรเฟส การอินเตอรเฟสกับหนวยความจําโดยเนนการควบคุมอุปกรณไฟฟาตาง ๆ
ดวยคอมพิวเตอร
3128-2009 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3
(4)
(System Analysis and Design)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการและขัน้ ตอนของพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจวิธกี ารวิเคราะหหาความตองการของผูใ ชระบบและองคกร
3. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรตามความตองการของผูใ ชระบบ
และองคกรได
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4. เพือ่ ใหสามารถจัดทํา Design book ในรูปแบบของ Data Flows Diagram Data Dictionary
Structure Chart ได
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบงานตามความตองการของผูใ ชและองคกร
2. จัดทํา Design book ทีม่ ี Data Flows Diagram Data Dictionary. และ Structure Chart ตามความ
ตองการของระบบงาน
3. ออกแบบและพัฒนาระบบงาน ในรูปแบบของโมเดลหรือโครงสราง
4. ตรวจสอบและแกไข ปรับปรุง ระบบงานทีอ่ อกแบบไว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการของกระบวนการพัฒนาระบบ วิธกี ารหาความตองการของผูใ ช และ
องคกรทีเ่ กีย่ วของกับระบบ การสราง Design Book ทีม่ ี Data Flow Data Dictionary โดยอาศัยความรู
Structure Analysis สรางตนแบบจําลองใหอยูใ นรูปของโมเดลหรือสรางโครงสรางทีม่ รี ายละเอียดเพือ่ นําไปใช
ตอไป การนําผลวิเคราะหไปออกแบบระบบ การบริหารและการจัดการ นํากรณีศกึ ษาในการออกแบบระบบ
งานทีน่ าํ เอาคอมพิวเตอรมาประยุกตใช
3128-2010 การสือ่ สารขอมูล
3
(4)
(Data Communication)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการสือ่ สารขอมูล แบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส รูปแบบ และทิศทาง
การรับสงขอมูลแบบตาง ๆ
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชมาตรฐานการรับสงขอมูลแบบตาง ๆ
3. เพือ่ ใหสามารถทดสอบการทํางานของเครือ่ งมือและอุปกรณทใ่ี ชในการสือ่ สารขอมูล
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการติดตอสือ่ สารขอมูลในรูปแบบตาง ๆ
2. ทดสอบการทํางานของเครือ่ งมือ-อุปกรณ และเทคโนโลยีการสือ่ สารขอมูลแบบใหม
3. ออกแบบ และวางระบบเครือขายคอมพิวเตอร
4. บํารุงรักษาระบบสื่อสารขอมูล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการการสือ่ สารขอมูล การสือ่ สารแบบทิศทางเดียว (Simplex) กึง่ สองทิศ
ทาง (Half Duplex) แบบสองทิศทาง (Full Duplex) ระบบสายสง ระบบโครงขายโทรศัพทและการสื่อสาร ขอ
มูลระยะไกล การรับ สงขอมูลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การตรวจสอบขอมูล มาตรฐานการติดตอสือ่
สารแบบอนุกรมและขนาน เชน RS-232 ,RS422,RS-433 ,RS-449 ,RS-485 และ Centronics อุปกรณตดิ ตอสือ่
สาร Modem, Communication Interface Card, Fiber Optics Cable การสื่อสารขอมูลในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การทํางานของเทคโนโลยีการสือ่ สารแบบใหม ๆ
3128-2011 การจัดการและดูแลระบบเครือขาย
3
(4)
(Network Administrator and Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการจัดการและดูแลระบบเครือขาย
2. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารเครือขาย Windows NT, Windows 2000 Server, Linux,
Unix และซอฟตแวรอน่ื ทีท่ าํ งานรวมกับ NOS
3. เพื่อใหสามารถบริหารจัดการระบบเครือขาย
4. เพือ่ ใหสามารถตรวจสอบหาขอผิดพลาดของระบบเครือขาย (Fault Network Trouble Shooting)
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารเครือขาย (Installation Network Operating System)
2. บริหารจัดการระบบเครือขาย
3. ดูแลระบบเครือขาย
4. บํารุงรักษาระบบเครือขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการวางแผนและจัดการระบบเครือขายอยางมีระบบ หนาทีแ่ ละความรับ
ผิดชอบของผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือขาย (Installation Network
Operation System) Windows NT, Windows 2000 Server, Linux , Unix และซอฟตแวรอน่ื ทีท่ าํ งานรวมกับ
ระบบปฏิบตั กิ ารเครือขาย (NOS) การกําหนดสิทธิการใชงาน การตรวจสอบหาขอผิดพลาดของระบบเครือขาย
ทัง้ ฮารดแวรและซอฟตแวร

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

246
3128-2012 เทคโนโลยีระบบอินเทอรเน็ต
3
(4)
(Internet Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจวิธกี ารออกแบบ วางระบบ เลือกใชอปุ กรณตดิ ตัง้ และเชือ่ มตออินเทอรเนต
ดวยวิธตี า งๆ
2. เพือ่ ใหสามารถเลือกระบบการเชือ่ มตออินเทอรเนตดวยการสือ่ สารแบบตาง ๆ
3. เพือ่ ใหสามารถใชอนิ เทอรเนตในการสืบคน สื่อสารรับ-สงขอมูล
4. เพือ่ ใหสามารถบริการงานดานระบบสารสนเทศและอินเทอรเนต
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ วางระบบ เลือกใชอปุ กรณ ติดตัง้ และเชือ่ มตออินเทอรเนตดวยวิธตี า ง ๆ
2. เชือ่ มตออินเทอรเนตดวยการสือ่ สารแบบตาง ๆ
3. ใชอนิ เทอรเนตเพือ่ สืบคน ติดตอสื่อสารรับ-สงขอมูล
4. บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการ เทคโนโลยีระบบอินเทอรเนต การออกแบบ วางระบบ และเลือกใช
อุปกรณและติดตัง้ การเชือ่ มตออินเทอรเนตดวยวิธตี า ง ๆ IP Share, ใชซอฟตแวรเพื่อแชร Account Squid,
Proxy Server, Win Route, Win Gate, ICS จําแนกขอดีขอ เสียของการเชือ่ มตอ อินเทอรเนตดวยการสือ่ สารแบบ
ตางๆ คูสายโทรศัพทธรรมดา คูสาย ISDN ADSL, Lease Line ดาวเทียม การสืบคนขอมูล (Search Engine)
การรับ สงอีเมล การใชโปรแกรมอัพโหลด (Upload) ดาวนโหลด (Download) ขอมูล Cute-FTP, WS-FTP
การ Telnet, ftp และเทคโนโลยีใหม ๆ เกีย่ วกับระบบอินเทอรเนต
3128-2013 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
3
(4)
(Object-Oriented Analysis and Design)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการวิเคราะหและออกแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุตามความตองการของระบบงาน
3. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจดั การโครงสรางขอมูลระดับสูงได
4. เพือ่ ใหสามารถทดสอบและบํารุงรักษาโปรแกรมเชิงวัตถุได
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ศึกษาความตองการของระบบงานคอมพิวเตอร
2. วิเคราะหและออกแบบระบบงานดวยแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุตามความตองการของระบบงานทีอ่ อกแบบไว
4. ทดสอบและบํารุงรักษาโปรแกรมเชิงวัตถุ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการการวิเคราะห ออกแบบ และเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คํานิยามของ
วัตถุ (Object), คลาส (Class), คอนสตรักเตอร (Consrtructor), ดีสรักเตอร (Destructor), อินสแตนท (Instance),
โพลิมอฟซมึ (Polymorphism), โอเวอรโหลด (Overload) และอินเฮอริแตนท (Inheritance) วิธกี ารออกแบบ
และเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยการใชภาษา C++ หรือ JAVA
3128-2014 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
3
(4)
(Computer Graphic Programs)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
2. เพือ่ ใหสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกสรางภาพรูปแบบตาง ๆ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางภาพกราฟกดวยคอมพิวเตอร
2. ประยุกตใชเทคนิคการสรางและเก็บภาพ ยอ ขยายภาพ ยายตําแหนง การหมุน การตัดภาพ
3. ประยุกตใชเทคนิคการสรางภาพเคลือ่ นไหว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร โครงสรางขอมูลสําหรับกราฟก เทคนิค
การสรางและการเก็บภาพ การยอภาพ การขยายภาพ การยายตําแหนง การหมุน การตัดภาพ กระบวนการสราง
ภาพและระบายสี การทําภาพเคลือ่ นไหว รูปกราฟกโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟก
3128-2015 การใชโปรแกรมประยุกต
3
(Application Programs Usage)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรมประยุกตตา ง ๆ
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชงานโปรแกรมประยุกตตา ง ๆ ในงานวิชาชีพ
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบงานเพือ่ เลือกใชโปรแกรมประยุกตทเ่ี หมาะสม
2. ประยุกตใชโปรแกรมประยุกตทเ่ี หมาะสมในการพัฒนาระบบงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั กการใช โ ปรแกรมสําเร็จรูปที่ทํางานภายใตระบบปฎิบัติการวินโดว
โปรแกรมการจัดพิมพเอกสาร โปรแกรมตารางคํานวณ (Spread Sheet) โปรแกรมการนําเสนอขอมูล และ
โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลเบือ้ งตน การประยุกตใชงานโปรแกรมตาง ๆ ในงานวิชาชีพ
3128-2016 การออกแบบและพัฒนาเวบ
3
(4)
(Web Design and Development)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถออกแบบและวางแผนการสราง Site Map, กราฟก โฮมเพจ เวบเพจ
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชงานโปรแกรมดานกราฟก
3. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชงานโปรแกรมชวยสรางโฮมเพจ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห ออกแบบ วางระบบการสรางโฮมเพจ
2. ประยุกตใชงานโปรแกรมดานกราฟก
3. ประยุกตใชงานโปรแกรมชวยสรางโฮมเพจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการออกแบบ วางระบบการสราง Site Map, กราฟก โฮมเพจ เวบเพจ
การใชงานโปรแกรมกราฟก Macromedia Flash, Photoshop, 3D การใชงานโปรแกรมชวยสรางโฮมเพจ
Dream weaver, FrontPage ,Namo
3128-2017 การโปรแกรมเวบ 1
3
(4)
(Web Programming 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการเขียนโฮมเพจดวยภาษา HTML
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนโฮมเพจดวยภาษา HTML เบือ้ งตน
3. เพือ่ ใหสามารถใช Script Language เขียนโฮมเพจรวมกับ Tag ของ HTML
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4. เพือ่ ใหสามารถเขียนโฮมเพจเปนแบบ Objects and Events handling, Dynamic HTML (DHTML)
และใช CSS Style Sheet
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนโฮมเพจดวย HTML
2. พัฒนาการเขียนโฮมเพจดวยภาษา HTML
3. เขียนโฮมเพจโดยใช Script Languages รวมกับ Tag HTML
4. เขียนโฮมเพจแบบ Objects and Events handling, Dynamic HTML (DHTML) และใช CSS Style
Sheet
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ Introduction to HTML, HTML Tag, Forms and Frames, Variables ,data
types and operators, Scripting Languages, Java Script Fundamentals, Objects and Event handling, Dynamic
HTML (DHTML), CSS Style Sheet
3128-2018 การโปรแกรมเวบ 2
3
(4)
(Web Programming 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของภาษาทีท่ าํ งานแบบ Server-Side Script และ Client – Side
Script
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะห และออกแบบการเขียนโปรแกรมเวบ
3. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมบน Web เพื่อสราง Server-Side Web ติดตอกับฐานขอมูล
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของภาษาทีท่ าํ งานแบบ Server-Side Script และ Client-Side Script
2. เขียนโปรแกรมบน Web เพื่อสราง Server-Side Web
3. เขียนโปรแกรมบน Web เพือ่ จัดการฐานขอมูล
4. ใชโปรแกรม Online ผาน Web
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการพัฒนาโปรแกรมบน Web โดยใช CGI, Perl, ASP, XML, PHP
,Java Applets เพือ่ ติดตอและจัดการฐานขอมูลบน Web
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3128-2019 อุปกรณมัลติมีเดีย
3
(4)
(Multimedia Devices)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณมลั ติมเี ดียตาง ๆ
2. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ อุปกรณมลั ติมเี ดียตาง ๆ
3. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชอปุ กรณมลั ติมเี ดียในงานคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ อุปกรณมลั ติมเี ดียและไดรเวอรตา ง ๆ
2. แปลงสัญญาณคอมพิวเตอรเปนสัญญาณวิดโี อ
3. แปลงสัญญาณวิดโี อเปนสัญญาณคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การทํางานของการ ด เสี ย ง การ ด ภาพ อุ ป กรณ แ ปลงสั ญ ญาณ
คอมพิวเตอรเปนสัญญาณวิดโี อและแปลงสัญญาณวิดโี อเปนสัญญาณคอมพิวเตอร หลักการเขารหัสและบีบอัด
ขอมูลเสียงและภาพ การทํางานของ CD ROM การติดตัง้ อุปกรณมลั ติมเี ดียและไดรเวอรตา งๆ และเทคโนโลยี
มัลติมเี ดียใหม ๆ
3128-2020 ระบบมัลติมเี ดียบนเวบ
3
(4)
(Multimedia System On Web)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจการออกแบบและสรางภาพประกอบเสียงในลักษณะ Video Streaming
2. เพือ่ ใหสามารถจับและเขารหัสสือ่ ตัดตอและทําเอฟเฟกต
3. เพือ่ ใหสามารถจัดเครือ่ งใหบริการ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและสรางภาพกราฟก ภาพเคลือ่ นไหวประกอบเสียง
2. สรางงานมัลติมเี ดียลักษณะ Video Streaming File
3. ประยุกตใชเทคนิคการจับและเขารหัสสือ่ (Encode and Capture)
4. ประยุกตใชเทคนิคการตัดตอและทําเอฟเฟกต
5. บริหารจัดการเครือ่ งบริการ (Server)
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การออกแบบและสรางภาพกราฟก ภาพเคลือ่ นไหวประกอบเสียงแสดงผล บนเวบ
ในลักษณะ Video Streaming การจับและเขารหัสสือ่ (Encode and Capture) การตัดตอและทําเอฟเฟกต การจัด
เครือ่ งบริการ (Server)
3128-2021 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียเบือ้ งตน
3
(4)
(Introduction to Multimedia Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการของเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
2. เพือ่ ใหสามารถนําเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียไปใชงานไดอยางเหมาะสม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพืน้ ฐานของมัลติมเี ดีย
2. ประยุกตใชเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย ดานการศึกษา
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย ดานโฆษณา
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย ดานการประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการของเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย สือ่ พืน้ ฐานมัลติมเี ดีย ตัวอักษร ภาพนิ่ง
ภาพเคลือ่ นไหว ภาพกราฟกและเสียง เทคโนโลยีปจ จุบนั ทีใ่ ชมลั ติมเี ดีย การนําเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียไปใชในวง
การตาง ๆ การศึกษา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3128-2022 โปรแกรมสําเร็จรูปดานมัลติมเี ดีย
3
(4)
(Application Software in Multimedia)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปดานมัลติมเี ดีย
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย สรางสือ่ พืน้ ฐาน ดานตัวอักษร (Text)
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย สรางสือ่ พืน้ ฐาน ดานภาพนิ่ง (Picture)
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3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย สรางสือ่ พืน้ ฐาน ดานภาพเคลือ่ นไหว
(Animation)
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย สรางสือ่ พืน้ ฐาน ดานภาพกราฟก
(Graphics)
5. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย สรางสือ่ พืน้ ฐาน ดานเสียง (Sound)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการสรางสือ่ พืน้
ฐาน 5 ชนิดของระบบมัลติมเี ดีย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Picture) ภาพเคลือ่ นไหว (Animation) ภาพกราฟก
(Graphics) และเสียง (Sound)
3128-2101 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
3
(4)
(Assembly Language Programming)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางานของชุดคําสัง่ ภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษา
แอสเซมบลี การตรวจและทดสอบโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การตรวจและทดสอบโปรแกรมภาษา
แอสเซมบลี ใหบริการดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเบือ้ งตน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของชุดคําสัง่ ภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การ
ตรวจและทดสอบโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
2. ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปแบบอัลกอริทมึ หรือผังงานในระดับเบือ้ งตน
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยภาษาแอสเซมบลี ตามอัลกอริทมึ หรือผังงานทีอ่ อกแบบไว
4. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปแบบอัลกอริทึมหรือผังงาน
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาแอสเซ็มบลี การใช Command Directive, Macro Command การ
กําหนดแอดเดรสซิง การใชคาํ สัง่ เงือ่ นไข การกําหนดขอมูลแบบโครงสราง การคัปปลิงระหวางโปรแกรมยอย
การเชือ่ มตอโปรแกรมยอย
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3128-2102 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
3
(4)
(Application of Computer in Industrial)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและมาตรฐานการสื่อสารขอมูลระหวางคอมพิวเตอรกับระบบควบ
คุมกระบวนการ
2. เพือ่ ใหสามารถใชโปรแกรมสรางภาพแสดงผล การควบคุมกระบวนการ ใชระบบมัลติโปรเซส
เซอร อินพุต เอาตพตุ ของคอมพิวเตอร เขียนภาพกราฟฟกของกระบวนการควบคุม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบ ระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม
2. เลือกใชและติดตัง้ ฮารดแวรและซอฟตแวรในระบบควบคุมอุตสาหกรรม
3. ทดสอบและใชงานระบบคอมพิวเตอรควบคุมกระบวนการ
4. บํารุงรักษาระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการอินเตอรเฟส และมาตรฐานการสื่อสารขอมูลระหวาง
คอมพิวเตอรกบั ระบบควบคุมกระบวนการ ระบบและการใชมัลติโปรเซสเซอร อินพุตและเอาตพตุ แบบดิจติ อล
และแอนะลอกในงานอุตสาหกรรม การเขียนกราฟฟกกระบวนการควบคุม การใชโปรแกรมควบคุมสําเร็จรูป
Lab View, Lab Tech, Genersis หรือการเขียนดวยโปรแกรมภาษาตาง ๆ การแสดงผลของกระบวนการควบคุม
แบบตาง ๆ ทางจอภาพและเครือ่ งพิมพกราฟฟก TREND PANEL, TEXT ALARM
3128-2103 การซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
3
(4)
(Maintenance of Computer and Peripherals)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการทํางาน การเชือ่ มตอและการคนหาจุดบกพรองของเครือ่ ง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวง
2. เพือ่ ใหสามารถใชเครือ่ งมือและโปรแกรมตรวจสอบการทํางานคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวง
3. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหปญ
 หา ตรวจสอบและซอมบํารุงเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวง
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดคุณลักษณะทัว่ ไปของเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวง
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2. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณ เครือ่ งมือและโปรแกรมในการซอมบํารุงเครือ่ งคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอ พวง
3. กําหนดขัน้ ตอนในการตรวจซอมและการบํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวง
4. ตรวจซอม ประกอบ ติดตัง้ ทดสอบการทํางานเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวง
5. บํารุงรักษาและจัดทําคูม อื การใช การบํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวงตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การทํางาน การเชื่ อ มต อ และการค น หาจุ ด บกพร อ งของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวง การใชเครือ่ งมือและโปรแกรมตรวจสอบการทํางาน วิเคราะหปญ
 หา ตรวจ
สอบ แกไข และซอมบํารุง เครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวง จัดทําคูม อื การใชงาน การดูแลและบํารุง
รักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวง
3128-2104 ไมโครคอนโทรลเลอร
3
(4)
(Microcontroller)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร การใชชุดคําสั่ง
การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร
2. เพือ่ ใหสามารถการเขียนโปรแกรมควบคุม วิเคราะหและทดสอบระบบการทํางานประยุกตไม
โครคอนโทรลเลอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบวงจรโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร
2. เลือกใชอปุ กรณหรือไอซีไดอยางเหมาะสมกับระบบควบคุมทีใ่ ชไมโครคอนโทรลเลอร
3. ประกอบและติดตัง้ อุปกรณ และวงจรไมโครคอนโทรลเลอร
4. ทดสอบและการบํารุงรักษา อุปกรณ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับโครงสรางทางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร สัญญาณและขบวน
การทํางาน การเชื่อมตอระหวางไมโครคอนโทรลเลอรกบั อุปกรณภายนอก ชุดคําสั่งและการเขียนโปรแกรม
การประยุกตใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร
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3128-2105 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล
3
(4)
(Programmable Logic Control)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจโครงสรางทางสถาปตยกรรมของโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล
2. เพือ่ ใหเขาใจวิธกี ารใชงานโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล การใชอปุ กรณตา งๆ ทีท่ าํ งานรวม
กับโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล และการเขียนโปรแกรมควบคุมกับอุปกรณเชือ่ มตอ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบระบบทีใ่ ช PLC
2. จัดเตรียมแบบและอุปกรณ ในระบบ PLC
3. ติดตัง้ ระบบและอุปกรณ ตามแบบทีไ่ ดออกแบบไว
4. ทดสอบการควบคุม และปรับปรุงโปรแกรม
5. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานระบบและการบํารุงรักษา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารวิเคราะหและออกแบบระบบทีใ่ ช PLC โครงสรางและสถาปตยกรรมของ PLC
การอินเตอรเฟส อุปกรณอินพุตและเอาตพุต อุปกรณเซ็นเซอร การกําหนดแอดเดรส โครงสรางภาษา
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การเขียนแลดเดอร ไดอะแกรมและการเขียนโปรแกรม การออกแบบระบบ
ควบคุม การใชงานโอเปอรเรเตอรพาแนล ลักษณะสมบัตขิ องแอนะลอกอินพุต-เอาตพตุ มอดูล การใชรีโมต
การสื่อสารกับ PLC ในระบบเน็ตเวอรก การประยุกตใชงานในงานควบคุมอุตสาหกรรม
3128-2106 งานบริการคอมพิวเตอรฮารดแวร
3
(4)
(Service and Maintenance in Computer Hardware)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะหแกปญ
 หาการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ฮารดแวร ดานไมโครโปรเซสเซอรหรือไมโครคอนโทรลเลอร และการใชงาน
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ฮารดแวร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หาและควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานไม
โครโปรเซสเซอรหรือไมโครคอนโทรลเลอร และการใชงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

256
2. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณตา ง ๆ ทีเ่ หมาะสมกับองคกรหรือระบบงาน
3. ประกอบและติดตัง้ งานคอมพิวเตอรฮารดแวรตา ง ๆ
4. ทดสอบการทํางานของระบบงานคอมพิวเตอรฮารดแวรตาง ๆ
5. บํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณทางดานฮารดแวรตา ง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการออกแบบและวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หาและควบคุมคุณภาพงาน
คอมพิวเตอรฮารดแวร ดานไมโครโปรเซสเซอรหรือไมโครคอนโทรลเลอร งานบริการและการใชงาน
3128-2107 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอรฮารดแวร
3
(4)
(Computer Hardware Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถประยุกตความรูใ นดานวิชาชีพมาสรางเปนประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร
ฮารดแวร
2. เพือ่ ใหสามารถสรางประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอรฮารดแวร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดเตรียมแบบ วงจร และอุปกรณตามขอกําหนดทางเทคนิค
2. ประกอบ ติดตัง้ อุปกรณตามแบบทีก่ าํ หนด
3. ทดสอบการทํางาน และปรับปรุงแกไข
4. สรุปผลและรายงาน
คําอธิบายรายวิชา
ประมวลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผลเดนชัด
เพือ่ เปนการทดสอบความรูแ ละทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเ รียนจะตองวางแผนนําเสนอโครงงาน ผลงานทาง
วิชาการหรือการออกแบบ หรือสรางเครือ่ งหรืออุปกรณในงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ทีเ่ กีย่ วของใหแลวเสร็จ
ในเวลาที่กําหนดซึ่งจะตองรายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครงงานเมื่อ
เสร็จสมบูรณแลวตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจและสัมภาษณ
3128-2108 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอรฮารดแวร
3
(4)
(Advance Topic in Computer Hardware)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการคนควาวิทยาการกาวหนาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรฮารดแวร
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2. เพือ่ ใหสามารถเลือกใชคอมพิวเตอรฮารดแวรทเ่ี หมาะสมกับองคกรหรือระบบงาน ประกอบและ
ติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอรฮารดแวรตา ง ๆ ทดสอบการทํางานของเครือ่ งคอมพิวเตอรฮารดแวรตา ง
ๆ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดคุณลักษณะทัว่ ไปของคอมพิวเตอรฮารดแวรตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบนั
2. จัดเตรียมและเลือกใชคอมพิวเตอรฮารดแวรทเ่ี หมาะสมกับองคกรหรือระบบงาน
3. ประกอบและติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณฮารดแวรตา ง ๆ
4. ทดสอบการทํางานของเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณฮารดแวรตา ง ๆ
5. บํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณฮารดแวรตา ง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสาํ หรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดา นคอมพิวเตอรฮารดแวรท่ี
เกิดขึน้ ซึง่ มีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียด
ของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสม
3128-2109 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอรฮารดแวร
3
(4)
(Special Problems in Computer Hardware)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะห และแกปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอรฮารดแวร
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอรฮารดแวรตา ง ๆ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควารวบรวมขอมูล วิเคราะหปญ
 หาของระบบคอมพิวเตอรฮารดแวรตา ง ๆ
2. กําหนดขัน้ ตอน แนวทางและทดลอง แกปญ
 หาระบบคอมพิวเตอรฮารดแวรตา ง ๆ
3. สรุปขอมูลและรายงานผล แนวทางการแกปญ
 หาระบบคอมพิวเตอรฮารดแวรตา ง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและรายงาน
ผล หัวของานพิเศษงานคอมพิวเตอรฮารดแวรตา ง ๆ ตามความเหมาะสม

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

258
3128-4101 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรฮารดแวร 1
5
(*)
(Computer Hardware Apprenticeship 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ฮารดแวร ดานไมโครโพรเซสเซอร หรือไมโครคอนโทรลเลอร
2. เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านคอมพิ ว เตอร ฮ าร ด แวร ด า นไมโครโพรเซสเซอร ห รื อ ไมโคร
คอนโทรลเลอร การวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา และการควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานไมโครโพรเซสเซอร หรือไมโครคอนโทรลเลอร
2. วางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานไมโครโพรเซสเซอร หรือ
ไมโครคอนโทรลเลอร
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานไมโครโพรเซสเซอร หรือไมโคร
คอนโทรลเลอร
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานไมโครโพรเซสเซอร หรือไมโคร
คอนโทรลเลอร
3128-4102 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรฮารดแวร 2
5
(*)
(Computer Hardware Apprenticeship 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร
ดานการบริการคอมพิวเตอรฮารดแวรและอุปกรณประกอบ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการบริการคอมพิวเตอรฮารดแวรและ
อุปกรณประกอบ การวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา และการควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการบริการคอมพิวเตอรฮารดแวรและอุปกรณประกอบ
2. วางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการบริการคอมพิวเตอร
ฮารดแวรและอุปกรณประกอบ
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3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการบริการคอมพิวเตอรฮารดแวรและ
อุปกรณประกอบ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการบริการคอมพิวเตอรฮารดแวร
และอุปกรณประกอบ
3128-4103 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรฮารดแวร 3
4
(*)
(Computer Hardware Apprenticeship 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร
ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ฮารดแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
2. วางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการประยุกตใช
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุต
สาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงาน
อุตสาหกรรม
3128-4104 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรฮารดแวร 4
4
(*)
(Computer Hardware Apprenticeship 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร
ดานโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานโปรแกรมเม
เบิล ลอจิก คอนโทรล
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล
2. วางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานโปรแกรม เมเบิล ลอจิก
คอนโทรล
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล
3128-2201 โปรแกรมโครงสราง 2
3
(4)
(Structure Programming 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะห ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยการใชงานโครงสรางขอมูล
ทีซ่ บั ซอน
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมทีซ่ บั ซอนดวยภาษาโครงสราง
3. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมจัดการทีเ่ กีย่ วกับไฟลขอ มูล โดยสัมพันธกบั โครงสรางขอมูลและอั
ลกอริทมึ เชน การเรียงลําดับ และการคนหาขอมูล
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบอัลกอริทมึ ในการจัดการเกีย่ วกับไฟลขอ มูล การเรียงลําดับและการ
คนหาขอมูล
2. เขียนโปรแกรมดวยภาษาโครงสราง ตามอัลกอริทมึ ทีอ่ อกแบบไว
3. ทดสอบ และบํารุงรักษาโปรแกรมทีส่ รางขึน้
4. ประยุกตใชความรูใ นการพัฒนางานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การใชภาษาโปรแกรมโครงสราง เพิ่มเติมจากรายวิชาโปรแกรมโครงสราง 1 โครง
สรางขอมูลทีม่ คี วามซับซอน การออกแบบอัลกอริทมึ ในการแกปญ
 หาตางๆ การเขียนโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับ
ไฟลและขอมูล โดยอาศัยหลักการจากโครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ สําหรับโปรแกรมตาง ๆ การเรียงลําดับ
และคนหาขอมูล เปนตน การเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาโปรแกรมโครงสราง C หรือ Pascal
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3128-2202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
3
(4)
(Computer Graphics Programming)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ
2. เพื่อใหเขาใจวิธีการวิเคราะหและออกแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกในรูปแบบ 2
และ 3 มิติ
3. เพือ่ ใหสามารถทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ
3. ทดสอบและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการทํางานของอุปกรณทใ่ี ชทางดานคอมพิวเตอรกราฟก อัลกอริทมึ ทีใ่ ช
ในการออกแบบงานดานคอมพิวเตอรกราฟก เทคนิคการสรางภาพแบบ 2 มิติ โดยจุด เสนตรง และเสนโคง
การขยายแกน การสรางภาพ และแปลงภาพในมิตติ า งๆ การแปลงแบบยาย แบบสเกล แบบหมุน การโปรเจค
ชั่นภาพ 3 มิตบิ นระนาบเพอรสเปกทีฟ การทรานสฟอรมเมชัน่ ในรูปแบบ 3 มิติ และการประยุกตใชงานดาน
คอมพิวเตอรกราฟก การเขียนโปรแกรมภาษาดานคอมพิวเตอรกราฟกในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ
3128-2203 การประมวลผลแฟมขอมูล
3
(4)
(File Processing)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการในการจัดการแฟมขอมูลแบบตาง ๆ วิธกี ารออกแบบการใชงานแฟมขอมูล
วิธกี ารประมวลผลกับโครงสรางแฟมขอมูลแบบตาง ๆ
2. เพือ่ ใหสามารถจัดการ บริหารควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการใชงานแฟมขอมูล
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรมเพือ่ จัดการประมวลผลแฟมขอมูลรูปแบบตาง ๆ
2. ออกแบบและจัดทําโปรแกรมสรางไฟลดชั นีในการจัดเรียงขอมูล
3. บริหารควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการใชแฟมขอมูล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการพืน้ ฐานของโครงสรางแฟมขอมูล การเขาถึงแฟมขอมูลในลักษณะ
ตาง ๆ ตามลําดับ ตามโครงสรางตนไมโดยอาศัยเฮชฟงกชั่น การเขียนโปรแกรมเพือ่ สรางไฟลดชั นีโดยการใช
อินเวิรส ลิสต ทรีหรือแฮชชิง่ มาเปนดัชนีไปยังรีเลทีฟไฟล การจัดเรียงขอมูลขนาดใหญ การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใชอปุ กรณในการจัดเก็บขอมูลในระบบคอมพิวเตอร การบริหาร ควบคุม และรักษาความปลอดภัยในการ
ใชแฟมขอมูล
3128-2204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2
3
(4)
(Object - Oriented Programming 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ดวยภาษา JAVA
2. เพือ่ ใหสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดว ยภาษา JAVA
3. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการติดตอกับฐานขอมูลดวยภาษา JAVA
4. เพือ่ ใหสามารถตรวจสอบและแกไขปรับปรุงโปรแกรมเชิงวัตถุทส่ี รางขึน้ ดวยภาษา JAVA
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหออกแบบและสรางโปรแกรมเชิงวัตถุดว ยภาษา JAVA
2. ตรวจสอบและแกไขปรับปรุงโปรแกรมทีส่ รางขึน้ จากภาษา JAVA
3. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการติดตอกับฐานขอมูลดวยภาษา JAVA
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษา JAVA จาวา
แพลทฟอรม, Application Processing Interfacing (API), รูปแบบโปรแกรมภาษา JAVA, โอเปอเรเตอร, เอก
เพรสชั่น, การควบคุมการทํางานของโปรแกรม, คลาส, ออปเจ็ก และ เรฟเฟอเรนซ (References), อินเฮอรริ
เตนซ (Inheritance), Abstract Class and Interfaces, การแพ็คเก็จ (Packages) Exception Handling, การรับสง
ขอมูลผาน Input / Output, Abstract Window Toolkit (AWT), แอพเพล็ต (Applets), การทํา Multi-treading
และ Networking, การเชือ่ มตอแบบฐานขอมูล (JAVA Database Connectivity - JDBC), การจัดการ
Foundation Classes และ Security
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3128-2205 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
3
(4)
(Computer Assisted Design)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบ การเขียนภาพและแสดงภาพ การ
จัดไฟล การพิมพ ในงานคอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหสามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยเขียนแบบ การเขียนภาพและแสดงภาพ การจัด
ไฟล การพิมพ ในงานคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการออกแบบและเขียนแบบ
2. จัดเตรียมและติดตัง้ โปรแกรมเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
3. ออกแบบ และเขียนแบบระบบงานดวยโปรแกรมที่กําหนด
4. ตรวจสอบและปรับปรุงงานเขียนแบบตามความตองการของระบบงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ ชุดคําสัง่ และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยเขียนแบบและออกแบบงานทางดาน
คอมพิวเตอร โปรแกรม Auto-CAD, OrCAD, Visio, โปรแกรม Case Tools ตาง ๆ โปรแกรม Simulate ทาง
ดานระบบเครือขายและอุปกรณคอมพิวเตอร
3128-2206 วิศวกรรมซอฟตแวร
3
(4)
(Software Engineering)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการ วิธกี ารวิเคราะหและออกแบบซอฟตแวรตามความตองการของระบบงาน
2. เพือ่ ใหสามารถออกแบบ สราง ทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพ และความนาเชือ่ ถือของซอฟตแวร
3. เพือ่ ใหสามารถดูแล และบํารุงรักษาซอฟตแวร
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบซอฟตแวรตามความตองการของระบบงาน
2. สราง ทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพ และความนาเชือ่ ถือของซอฟตแวร
3. ดูแล และบํารุงรักษาซอฟตแวร

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

264
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับนิยามและความเปนมาของซอฟตแวร และวิศวกรรมซอฟตแวร การวิเคราะห
ปญหา และความตองการของผูใชโปรแกรม วิธกี ารออกแบบและสรางซอฟตแวร การประเมินราคา วิธกี าร
ทดสอบ และวัดคุณภาพ ความนาเชื่อถือ ความปลอดภัย การแกไขปญหาหลังจากการใชงาน และการบํารุง
รักษา รวมทั้งการใชโปรแกรม CASE-TOOL ในการปฏิบตั งิ าน
3128-2207 พืน้ ฐานปญญาประดิษฐ
3
(4)
(Fundamental of Artificial Intelligence)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจพืน้ ฐานทางดานปญญาประดิษฐ และระบบผูเชี่ยวชาญ
2. เพือ่ ใหสามารถพัฒนาระบบผูเ ชีย่ วชาญเบือ้ งตน ดวยภาษาคอมพิวเตอรทใ่ี ชในทางปญญา
ประดิษฐ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบงานการสรางระบบผูเชี่ยวชาญที่ใชปญญาประดิษฐ
2. ออกแบบระบบพัฒนาโปรแกรม ดวยภาษาทีใ่ ชในปญญาประดิษฐ
3. ประยุกตใชหลักการของปญญาประดิษฐในการแกปญ
 หาดวยภาษาทีใ่ ชในปญญาประดิษฐ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กีย่ วกับความหมายและวัตถุประสงคของปญญาประดิษฐ สาขาของปญญาประดิษฐ
การพิสูจนทฤษฎีทางคณิตศาสตร วิธีการประมวลผลและคนหาขอสรุป แนวทางการประยุกตใชงานปญญา
ประดิษฐ กับระบบผูเชี่ยวชาญ การเขียนโปรแกรมดวยภาษาทีน่ ยิ มใชในปญญาประดิษฐ Prolog หรือ Lisp เพื่อ
แกปญ
 หาทางปญญาประดิษฐ
3128-2208 งานบริการคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3
(4)
(Service and Maintenance in Computer Software)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการในการบริการงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชในการพัฒนางานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
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2. ออกแบบและจัดสรางระบบงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3. ทดสอบและบํารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารวิเคราหออกแบบพัฒนาและบํารุงรักษางานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร โดยเนน
ใหมที กั ษะในการบริการงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3128-2209 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3
(4)
(Computer Software Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถประยุกตความรูใ นดานวิชาชีพมาสรางเปนประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร
2. เพือ่ ใหสามารถสรางประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญ
 หาของระบบงานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
2. ออกแบบและจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. ทดสอบและบํารุงรักษาระบบงานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
คําอธิบายรายวิชา
ประมวลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผลเดนชัด
เพือ่ เปนการทดสอบความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเ รียนจะตองวางแผนนําเสนอโครงงาน ผลงานทาง
วิชาการหรือการออกแบบ หรือจัดทําระบบงานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ใหแลวเสร็จในเวลาทีก่ าํ หนด ซึ่ง
จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครงงาน เมือ่ เสร็จสมบูรณแลวตอง
เสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจและสัมภาษณ
3128-2210 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3
(4)
(Advance Topics in Computer Software)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการคนควาวิทยาการกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรซอฟตแวร
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชวทิ ยาการใหม ๆ ในการพัฒนางานทางคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดเปาหมายงานทางดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
2. วิเคราะหระบบงานทางดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3. ออกแบบและจัดสรางงานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
4. ตรวจสอบและแกไขงานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรที่เกิดขึ้นใน
อนาคต ซึง่ มีความสําคัญตอวงการคอมพิวเตอรซอฟตแวร และมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียด
ของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสม
3128-2211 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3
(4)
(Special Problems in Computer Software)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการและแกปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชในการแกปญ
 หาตาง ๆ ในงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควา ทดลอง หัวของานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
2. วิเคราะห รวบรวม และสรุปผลขอมูลจากการปฏิบตั งิ านดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีใหม ในการแกปญ
 หาดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ ขัน้ ตอนการวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
และรายงานผล หัวของานพิเศษงานคอมพิวเตอรซอฟตแวรตา ง ๆ ตามความเหมาะสม
3128-4201 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรซอฟตแวร 1
5
(*)
(Computer Software Apprenticeship 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. วางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการเกีย่ วกับการวางแผน การแกปญ
 หา และการควบคุมคุณภาพงาน
คอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
3128-4202 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร 2
5
(*)
(Computer Software Apprenticeship 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ดานการออกแบบใชคอมพิวเตอรชว ย
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการออกแบบใชคอมพิวเตอรชว ย ตัง้ แต
ขัน้ ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการออกแบบใชคอมพิวเตอรชว ย
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการออกแบบ
ใชคอมพิวเตอรชว ย
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการออกแบบใชคอมพิวเตอรชว ย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการการออกแบบใชคอมพิวเตอร
ชวย
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3128-4203 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร 3
4
(*)
(Computer Software Apprenticeship 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรในงานอุตสาหกรรม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรใน
งานอุตสาหกรรม ตัง้ แตขน้ั ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณ
ภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรในงานอุตสาห
กรรม
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประยุกต
ใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรในงานอุตสาหกรรม
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรในงานอุตสาหกรรม
3128-4204 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร 4
4
(*)
(Computer Software Apprenticeship 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ดานการประมวลผลแฟมขอมูล หรือคอมพิวเตอรกราฟก
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ดานการประมวลผลแฟมขอมูล หรือคอมพิวเตอรกราฟก
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประมวลผลแฟมขอมูล หรือคอมพิวเตอรกราฟก
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2. วางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประมวลผลแฟมขอ
มูล หรือคอมพิวเตอรกราฟก
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประมวลผลแฟมขอมูล หรือ
คอมพิวเตอรกราฟก
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประมวลผลแฟมขอมูล หรือ
คอมพิวเตอรกราฟก
3128-2301 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
(4)
(Information Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรทาํ การประมวลผลขอมูลเพือ่ สารสนเทศ
2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3. ประยุกตใชอนิ เทอรเนตเพือ่ การจัดการสารสนเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศขององคกร การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวรซอฟตแวร รูปแบบของ
ขอมูล อุปกรณรบั สงขอมูล การจัดเก็บและดูแลขอมูล ระบบเครือขายอินเทอรเนตและการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศ
3128-2302 ระบบปฏิบตั กิ ารลีนกุ ซ
3
(4)
(Linux Operating System)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการและขัน้ ตอนการทํางานของระบบปฏิบตั กิ ารลีนกุ ส
2. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารลีนกุ ซ และใชคาํ สัง่ ของลีนกุ ซเบือ้ งตนได
3. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชระบบปฏิบตั กิ ารลีนกุ ส
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ วางระบบเครือขาย และเครื่องแมขาย
2. ติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารลีนกุ ส
3. ใชคาํ สัง่ เบือ้ งตน และคําสั่งระดับ Administrator ระบบปฏิบตั กิ ารลีนกุ ส
4. Configuration Server แบบตาง ๆ Proxy Server, WEB Server, DNS Server, Mail Server
5. ประยุกตใชงานระบบปฏิบตั กิ ารลีนกุ ส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ ติดตัง้ เซตอัพระบบปฏิบตั กิ ารลีนกุ สแบบ Server แบบ Workstation ทัง้ Text Mode
และ Graphic Mode , การใชคาํ สัง่ เบือ้ งตน คําสั่งระดับ Administrator การ Configuration Server แบบตาง ๆ
Proxy Server, Web Server, DNS Server, Mail Server , Samba การสราง User การสราง Group การกําหนด
สิทธิการใชงาน การติดตัง้ โปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบตั กิ ารลีนกุ ส และการประยุกตใชระบบปฏิบัติการลี
นุกซ
3128-2303 ระบบปฏิบตั กิ ารยูนกิ ซ
3
(4)
(Unix Operating System)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะห ออกแบบ วางระบบเครือขาย และเครื่องแมขาย
2. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารยูนกิ ซ และใชคาํ สัง่ ยูนกิ ซเบือ้ งตนได
3. เพือ่ ใหสามารถ Configuration Server แบบตาง ๆ ได
4. เพือ่ ใหสามารถตรวจสอบปองกันรักษาความปลอดภัยบนเครือ่ งแมขา ยได
5. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชระบบปฏิบตั กิ ารยูนกิ สได
6. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ วางระบบเครือขาย และเครื่องแมขาย
2. ติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารยูนกิ ส
3. ใชคาํ สัง่ ยูนกิ ซเบือ้ งตน และคําสั่งระดับ Administrator
4. ทําการคอนฟกและเซตอัพ Server แบบตาง ๆ
5. ปองกันรักษาความปลอดภัยเบือ้ งตนทีเ่ ครือ่ งแมขา ย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขั้นตอนการทํางานของระบบปฏิบัติการยูนิกส การติดตั้งเซตอัพ
ระบบปฏิบตั กิ ารยูนกิ ส การใชคาํ สัง่ เบือ้ งตนและคําสัง่ ระดับ Administrator การ Configuration Server แบบตาง
ๆ การสราง User การสราง Group การกําหนดสิทธิการใชงาน (Permission Access) และการประยุกตใชระบบ
ปฏิบตั กิ ารยูนกิ ส
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3128-2304 การจัดการระบบฐานขอมูลบนเครือขาย
3
(4)
(Database Management on Network)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการการจัดการฐานขอมูลบนเครือขาย
2. เพือ่ ใหสามารถจัดการฐานขอมูลบนเครือขายโดยกําหนดสิทธิการใชงาน และรักษาความปลอด
ภัยฐานขอมูลบนเครือขาย
3. เพือ่ ใหสามารถสรางโปรแกรมประยุกตระบบฐานขอมูลบนเครือขาย
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการจัดฐานขอมูลบนเครือขาย
2. จัดการฐานขอมูลบนเครือขาย โดยการกําหนดสิทธิการใชงาน การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล
บนเครือขาย
3. สรางโปรแกรมประยุกตระบบฐานขอมูลบนเครือขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลบนเครือขายโดยใช SQL Server, Oracle,
DB2, MySQL, Visual Basic ฯลฯ การใช Database Engine การเขียนโปรแกรมแบบ Client/Server, Two tier,
Three tier การสํารองขอมูล การกําหนดสิทธิของผูใ ช การรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Data Security)
3128-2305 ความปลอดภัยบนเครือขาย
3
(4)
( Network Security )
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถออกแบบ วางระบบเครือขายไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ใหสามารถปองกัน ตรวจสอบ แกไขรักษาความปลอดภัยระบบปฏิบตั กิ ารเครือขาย
3. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ เซตอัพโปรแกรมปองกันไวรัสและอืน่ ๆ
4. เพือ่ ใหสามารถบริการงานบํารุงรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย
5. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปองกันรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบตั กิ ารเครือขาย
2. ออกแบบ วางระบบและทดสอบระบบเครือขาย
3. ปองกัน แกไขการรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย
4. บริการงาน และบํารุงรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกีย่ วกับการออกแบบ วางแผนระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือขาย ทัง้ ทาง
ดานการเขาถึงตัวเครื่อง (Physical Security) ความปลอดภัยดานระบบปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางดาน
ซอฟตแวร ความปลอดภัยดาน Network Security การทํา VLAN, Firewall การตรวจสอบและเฝาระวัง
(Monitoring) การเขารหัสและการถอดรหัสขอมูล
3128-2306 เครือ่ งมือวัดและทดสอบระบบเครือขาย
3
(4)
( Network Testing and Measurement )
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิธกี ารใชเครือ่ งมือวัดและการบํารุงรักษาเครือ่ งมือ
2. เพือ่ ใหสามารถใชเครือ่ งมือวัดและวิเคราะหหาจุดเสียของระบบเครือขาย
3. เพือ่ ใหสามารถใชเครือ่ งมือวัดและทดสอบหาคุณสมบัตขิ องสายชนิดตาง ๆ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของเครือ่ งมือวัดและทดสอบระบบเครือขาย
2. วิเคราะหหาจุดเสียของระบบเครือขายดวยเครือ่ งมือวัดและทดสอบ
3. ทดสอบหาคาคุณสมบัติของสายชนิดตาง ๆ และอุปกรณดว ยเครือ่ งมือวัดและทดสอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมือวัดและทดสอบระบบเครือขาย การใชเครื่องมือชวยวิเคราะหหาจุด
เสียของระบบเครือขาย การวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบเครือขาย การวัดหาคาคุณสมบัติตางๆ ของ
อุปกรณ ความยาวของสาย UTP, Fiber Optics Cable, การตรวจสอบหาคูสาย การ Short การขาด การเขาหัว
สาย การตรวจสอบหาหมายเลข IP Address, MAC Address, Protocol ในระบบเครือขาย
3128-2307 งานบริการระบบเครือขายและสารสนเทศ
3
(4)
(Service and Maintenance in Computer Network)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถนําความรูท ศ่ี กึ ษามา มาชวยวิเคราะห วางแผน แกปญ
 หา และบริการงานดาน
ระบบเครือขายสารสนเทศภายในองคกร และการใชงาน
2. เพือ่ ใหสามารถติดตัง้ ระบบเครือขายภายในองคกร ทัง้ ดานฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร
3. บํารุงรักษาระบบเครือขายภายในองคกร ทัง้ ดานฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห วางแผน แกปญ
 หา และงานดานระบบเครือขายสารสนเทศ และการใชงาน
2. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณตา ง ๆ ทีเ่ หมาะสมกับองคกรหรือระบบงาน
3. บํารุงรักษาระบบเครือขาย ทัง้ ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีระบบเครือขาย การ
ตรวจสอบ วิเคราะห แกไขติดตัง้ ซอมบํารุงฮารดแวร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ระบบปฏิบตั กิ าร การตรวจสอบ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การสํารองขอมูล
3128-2308 ประดิษฐกรรมระบบเครือขายและสารสนเทศ
3
(4)
(Computer Network Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถนําความรูว ชิ าชีพทีศ่ กึ ษามาประยุกตสรางเปนประดิษฐกรรม ทางดานระบบเครือ
ขายและสารสนเทศ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการสรางประดิษฐกรรมงานทางดานระบบเครือขายและสารสนเทศ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดเตรียม ออกแบบ ประดิษฐกรรมทางดานระบบเครือขายและสารสนเทศ
2. ดําเนินการสรางประดิษฐกรรม ตามแบบทีก่ าํ หนด
3. ทดสอบการทํางานของผลงานประดิษฐกรรม
4. สรุปและรายงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติโดยการประมวลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยีจนไดผลเดนชัด เพือ่ เปนการทดสอบความรูแ ละทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเ รียนจะตองวางแผนนํา
เสนอโครงงาน ผลงานทางวิชาการหรือการออกแบบ หรือสรางเครื่อง หรืออุปกรณในเนือ้ หาวิชาทีศ่ กึ ษามาให
แลวเสร็จในเวลาทีก่ าํ หนดซึง่ จะตองรายงานผลการปฏิบตั งิ าน และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครง
งานเมื่อเสร็จสมบูรณแลวตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจและสัมภาษณ
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3128-2309 วิทยาการกาวหนาระบบเครือขายและสารสนเทศ
3
(4)
(Innovation in Computer Network)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการคนควาวิทยาการความกาวหนาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ฮารดแวร
ซอฟตแวร เทคโนโลยีระบบเครือขายและสารสนเทศ
2. เพือ่ ใหสามารถเลือกใชอปุ กรณคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ทีเ่ หมาะสมกับองคกรหรือ
ระบบงาน ประกอบและติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอรฮารดแวร ซอฟตแวรตา ง ๆ ทดสอบการทํางาน
ของเครือ่ งคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวรตา ง ๆ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดคุณลักษณะทัว่ ไปของอุปกรณคอมพิวเตอรทง้ั ฮารดแวรซอฟตแวรตามความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในปจจุบนั
2. จัดเตรียมและเลือกใชอปุ กรณคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ทีเ่ หมาะสมกับ องคกรหรือ
ระบบงาน
3. ประกอบติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวรตา ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับระบบ
คอมพิวเตอร
4. ทดสอบการทํางานของเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณฮารดแวรตา ง ๆ
5. บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณระบบเครือขาย ซอฟตแวรตา ง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรฮารดแวร
ซอฟตแวร รวมถึงเทคโนโลยีระบบเครือขายและสารสนเทศที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยี
ระบบเครือขายและสารสนเทศ ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบนั
3128-2310 ปญหาพิเศษระบบเครือขายและสารสนเทศ
3
(*)
(Special Problems in Computer Network and IT)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะห และแกปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอรฮารดแวร และซอฟตแวร
ระบบเครือขายและสารสนเทศ
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือ
ขายและสารสนเทศ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาขอมูลเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อวิเคราะห แกไขปญหาของระบบคอมพิวเตอรฮารดแวร
ซอฟตแวร ระบบเครือขายและสารสนเทศ
2. กําหนดขัน้ ตอน แนวทาง การทดสอบ การแกปญ
 หาระบบคอมพิวเตอรตา ง ๆ
3. สรุปขอมูลและรายงานผล แนวทางการแกปญ
 หาระบบคอมพิวเตอรตา ง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและรายงาน
ผล หัวของานพิเศษงานระบบเครือขายและสารสนเทศตามความเหมาะสม
3128-4301 ปฏิบตั งิ านระบบเครือขายและสารสนเทศ 1
5
(*)
(Computer Network and IT Apprenticeship 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขาย
และสารสนเทศ ดานการติดตัง้ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน วิเคราะห รแกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสาร
สนเทศ ดานการติดตัง้ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการติดตัง้ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. วางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการติดตัง้ ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการติดตั้งระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการติดตั้งระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
3128-4302 ปฏิบตั งิ านระบบเครือขายและสารสนเทศ 2
5
(*)
(Computer Network and IT Apprenticeship 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขาย
และสารสนเทศ ดานการบริการระบบอินเทอรเน็ต
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2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา ควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสารสนเทศ
ดานการบริการระบบอินเทอรเน็ต
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริการระบบอินเทอรเน็ต
2. วางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริการระบบ
อินเทอรเน็ต
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริการระบบอินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริการระบบอินเทอร
เน็ต
3128-4303 ปฏิบตั งิ านระบบเครือขายและสารสนเทศ3
4
(*)
(Computer Network and IT Apprenticeship 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขาย
และสารสนเทศ ดานการจัดการระบบฐานขอมูลบนเครือขาย
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสาร
สนเทศ ดานการจัดการระบบฐานขอมูลบนเครือขาย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการจัดการระบบฐานขอมูลบนเครือขาย
2. วางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการจัดการระบบ
ฐานขอมูลบนเครือขาย
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการจัดการระบบฐานขอมูลบน
เครือขาย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการจัดการระบบฐานขอมูล
บนเครือขาย
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3128-4304 ปฏิบตั งิ านระบบเครือขายและสารสนเทศ4
4
(*)
(Computer Network and IT Apprenticeship 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขาย
และสารสนเทศ ดานการบริหารระบบเครือขายและสารสนเทศ
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสาร
สนเทศ ดานการบริหารระบบเครือขายและสารสนเทศ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริหารระบบเครือขายและสารสนเทศ
2. วางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริหารระบบ
เครือขายและสารสนเทศ
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริหารระบบเครือขายและ
สารสนเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริหารระบบเครือขาย
และสารสนเทศ
3128-2401 อิมเมจโปรเซสซิง
3
(4)
(Image Processing)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจระบบวิสยั ทัศนของคอมพิวเตอร และเทคนิคของอิมเมจโปรเซสซิง
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรเพือ่ งานอิมเมจโปรเซสซิง
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานระบบ Machine Vision Technology
2. ประยุกตใชเทคนิค Image Processing
3. ประยุกตใชอมิ เมจโปรเซสซิงในการพัฒนา Computer Vision Programming
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการพืน้ ฐานการทํางานของระบบ Machine Vision Technology และ
Image Processing Techniques การใชอิมเมจโปรเซสซิงเปนเครื่องชวยในการพัฒนา Computer Vision
Programming
3128-2402 การเขียนโปรแกรมมัลติมเี ดีย
3
(4)
(Multimedia Programming)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมแสดงภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว
2. เพือ่ ใหสามารถสรางเสียงและบันทึกเสียงลงไฟล
3. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมงานมัลติมเี ดียและซีดี
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรมใชงานมัลติมเี ดียดานภาพนิง่
2. เขียนโปรแกรมใชงานมัลติมเี ดียดานภาพเคลือ่ นไหว
3. เขียนโปรแกรมใชงานมัลติมเี ดียสรางเสียงและบันทึกเสียงลงไฟล
4. เขียนโปรแกรมควบคุมใชงานมัลติมเี ดีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมใชงานมัลติมีเดียทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตามฟอรแมต
มาตรฐาน AVI, MOV, FLI, BMP, JPG การเขียนโปรแกรมสรางเสียงและบันทึกลงไฟล การเขียนโปรแกรม
ควบคุมงานมัลติมเี ดียและซีดี
3128-2403 คอมพิวเตอรชวยสอน
3
(4)
(Computer Assisted Instruction)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใมีความหเขาใจหลักการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
2. เพือ่ ใหสามารถสรางและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
2. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
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3. พัฒนากราฟกและทําภาพเคลื่อนไหว
4. จัดทําคูม อื ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารสรางบทเรียน การวิเคราะห การตั้งคําถามและสรางแบบทดสอบ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน การสรางภาพกราฟก การทําภาพเคลือ่ นไหว
การโตตอบ การทําคูม อื ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
3128-2404 การวิเคราะหและออกแบบระบบมัลติมเี ดีย
3
(4)
(Multimedia System Design)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจการวิเคราะหและออกแบบระบบงานมัลติมเี ดีย
2. เพือ่ ใหสามารถออกแบบและพัฒนาระบบมัลติมเี ดีย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบระบบงานมัลติมเี ดีย
2. ประยุกตใชเครือ่ งมือและเทคนิคในการวิเคราะหและออกแบบระบบ
3. พัฒนาระบบและการประมวลผล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารวิเคราะห และออกแบบระบบงานมัลติมเี ดีย เครือ่ งมือและเทคนิคทีใ่ ชในการ
วิเคราะหและออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ ระเบียบวิธกี ารออกแบบและพัฒนาระบบ ขัน้ ตอนการพัฒนา
ระบบและการประมวลผล
3128-2405 การผลิตดิจติ อลวิดโี อ
3
(4)
(Digital Video Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการตัดตอดิจติ อลเบือ้ งตน
2. เพือ่ ใหสามารถใชโปรแกรมรูปตัดตอและตกแตงงานดิจติ อลวิดโี อ
3. เพือ่ ใหสามารถสรางแผนวิดโี อดิสก
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชเทคนิคการตัดตอดิจติ อลวิดโี อ
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2. ใชโปรแกรมประยุกตในการตัดตอภาพ สําหรับงานดิจติ อลวิดโี อ
3. ใชโปรแกรมประยุกตสาํ หรับงาน Video Disk
4. ประยุกตใชอปุ กรณฮารดแวรสาํ หรับงาน Non-Linear
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการตัดตอภาพ สําหรับงานดิจติ อลวิดโี อ และการสราง Video
Disk การใชงานโปรแกรมประยุกตตา งๆ ในการตัดตอภาพและสราง Video Disk Adobe Premiere, PhotoShop
ศึกษาการทํางานของอุปกรณฮารดแวรสาํ หรับงาน Non-Linear
3128-2406 การประยุกตใชงานมัลติมเี ดีย
3
(4)
(Multimedia Applications)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจการออกแบบและสรางงานมัลติมเี ดีย
2. เพือ่ ใหสามารถใชโปรแกรมและเทคนิคการทําโปรแกรมดานมัลติมเี ดีย
3. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชงานมัลติมเี ดียดานการศึกษา และการประชาสัมพันธ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและสรางงานมัลติมเี ดีย
2. ใชโปรแกรมและเทคนิคการทําโปรแกรมดานมัลติมเี ดีย
3. ประยุกตใชงานมัลติมเี ดีย ดานการศึกษาและการประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารออกแบบและสรางงานมัลติมเี ดีย การใชโปรแกรมและเทคนิคการทําโปรแกรม
ดานมัลติมเี ดียทีน่ ยิ มใชในปจจุบนั เพือ่ ประยุกตใชงานดานการศึกษา และการประชาสัมพันธ
3128-2407 การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3
(4)
(Operating and Maintenance of Multimedia Devices)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจอุปกรณคอมพิวเตอรดา นเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียประเภทตาง ๆ
2. เพือ่ ใหสามารถใชงานอุปกรณเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียประเภทตาง ๆ
3. เพือ่ ใหสามารถซอมบํารุงรักษาเครือ่ งมือและเปลีย่ นแปลงอุปกรณมลั ติมเี ดียตาง ๆ
4. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

281
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอรดา นเทคโนโลยีมลั ติมเิ ดีย
2. ประยุกตใชอปุ กรณคอมพิวเตอรดา นเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3. ซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรดา นเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอรดา นเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย ประเภท
ตาง ๆ การใชอปุ กรณเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียประเภทตาง ๆ การบํารุงรักษาเครือ่ งมือ การซอมแซมและการ
เปลีย่ นชิน้ สวนอุปกรณตา ง ๆ
3128-2408 โปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3
(4)
(Application Software in Multimedia Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย สรางสือ่ พืน้ ฐานดานตัวอักษร (Text)
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย สรางสือ่ พืน้ ฐานดานภาพนิง่ (Picture)
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย สรางสือ่ พืน้ ฐานดานภาพเคลือ่ นไหว
(Animation)
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย สรางสื่อพื้นฐานดานภาพกราฟก
(Graphics)
5. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย สรางสือ่ พืน้ ฐานดานเสียง (Sound)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการสรางสือ่ พืน้ ฐาน 5 ชนิดของ
ระบบมัลติมเี ดีย คือ ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Picture) ภาพเคลือ่ นไหว (Animation) ภาพกราฟก (Graphics)
และเสียง (Sound)
3128-2409 งานบริการคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
3
(4)
(Service and Maintenance in Computer Multimedia)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะหแกปญ
 หาคุณภาพงานคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย
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2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน วิเคราะห แกปญหาคุณภาพงาน คอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ วางแผน วิเคราะห แกปญ
 หาคุณภาพงานคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย
2. จัดเตรียมและสรางงานคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย
3. สรุปและรายงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ งานบริการคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดียและการใชงาน การวางแผน การวิเคราะหและแก
ปญหา การพัฒนาคุณภาพงานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย
3128-2410 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
3
(4)
(Computer Multimedia Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะหงานดานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตความรูด า นคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย สรางเปนประดิษฐกรรมงาน
คอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตความรูด า นคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย
2. สรางประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย
3. ทดสอบประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย
4. สรุปและรายงาน
คําอธิบายรายวิชา
ประมวลความรูจากรายวิชาตาง ๆ ดานคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย มาประยุกตสรางงานมัลติมเี ดีย วาง
แผนเสนอโครงการ สรางผลงาน สรุปและรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
3128-2411 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอรดา นเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3
(4)
(Advanced Topics in Computer Multimedia)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการคนควาวิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอรดา นเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
2. เพือ่ ใหสามารถใชวทิ ยาการกาวหนาคอมพิวเตอรดา นเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสรางงานมัลติมเี ดีย
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคนควาวิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอร ดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
2. สืบคนขอมูลดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียใหม ๆ
3. สรุปและรายงาน
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานีจ้ ดั ไวเพือ่ รองรับความกาวหนา คอมพิวเตอรดา นเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ มีความ
สําคัญตอวงการคอมพิวเตอร ดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย และมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตร
3128-2412 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
3
(4)
(Special Problems in Computer Multimedia)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญ
 หาระบบคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหและแกปญ
 หาระบบคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. รวบรวมขอมูล วิเคราะหปญ
 หาระบบคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย
2. กําหนดขัน้ ตอน แนวทางและทดลอง แกปญ
 หาระบบคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย
3. สรุปและรายงานผลการแกปญ
 หาระบบคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและรายงาน
ผล หัวของานพิเศษดานคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดีย
3128-4401 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย 1
5
(*)
(Computer Multimedia Apprenticeship 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
มัลติมเิ ดีย ดานการเขียนโปรแกรมมัลติมเิ ดีย
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดาน
การเขียนโปรแกรมมัลติมเิ ดีย
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดานการเขียนโปรแกรมมัลติมเิ ดีย
2. วางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดานการเขียนโปรแกรมมัลติมิ
เดีย
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดานการเขียนโปรแกรมมัลติมเิ ดีย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดานการเขียนโปรแกรมมัลติมเิ ดีย
3128-4402 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย 2
5
(*)
(Computer Multimedia Apprenticeship 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
มัลติมเิ ดีย ดานคอมพิวเตอรชว ยสอน
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
มัลติมเิ ดีย ดานคอมพิวเตอรชว ยสอน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดานคอมพิวเตอรชว ยสอน
2. วางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดานคอมพิวเตอรชว ยสอน
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดานคอมพิวเตอรชว ยสอน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดานคอมพิวเตอรชว ยสอน
3128-4403 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย 3
4
(*)
(Computer Multimedia Apprenticeship 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
มัลติมเิ ดีย ดานการประยุกตใชงานมัลติมเิ ดีย
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
มัลติมเิ ดีย ดานการประยุกตใชงานมัลติมเิ ดีย
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดานการประยุกตใชงานมัลติมเิ ดีย
2. วางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดานการประยุกตใชงานมัลติมิ
เดีย
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดานการประยุกตใชงานมัลติมเิ ดีย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดานการประยุกตใชงานมัลติมเิ ดีย
3128-4404 ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย 4
4
(*)
(Computer Multimedia Apprenticeship 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
มัลติมเิ ดีย ดานการวิเคราะหระบบและออกแบบงานมัลติมเิ ดีย
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน การวิเคราะห การแกปญ
 หา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
มัลติมเิ ดีย ดานการวิเคราะหระบบและออกแบบงานมัลติมเิ ดีย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดานการวิเคราะหระบบและออกแบบงานมัลติมเิ ดีย
2. วางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย การวิเคราะหระบบและออก
แบบงานมัลติมเิ ดีย
3. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรมลั ติมเิ ดีย ดานการวิเคราะหระบบและออกแบบงาน
มัลติมเิ ดีย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานการวิเคราะหระบบและออกแบบ
งานมัลติมเิ ดีย
3128-6001 โครงการ
4
(*)
(Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริม่ การพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาทีเ่ กิดจากการทํางาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเครือ่ งมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ใหนกั ศึกษานําความรูจ ากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง
งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเครือ่ งมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วของ ใหเสร็จในเวลา
ทีก่ าํ หนด โดยรายงานผลการปฏิบตั งิ านเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดประสงค
ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานระดับชาง
เทคนิค ผูควบคุมงาน ผูช ว ยวิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ เจตคติและ
ประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เพือ่ ใหมคี วามรู และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยา
ศาสตร นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเกิดความ
เจริญกาวหนา
2. เพือ่ ใหมคี วามรู และทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิค ที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี นํามาพัฒนางานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมปี ระ
สิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพือ่ ใหมคี วามคิดวิเคราะห แกปญ
 หา สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ
5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญ
 หาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการแกปญหา
จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซด
พัฒนาโปรแกรมประยุกตดว ยโปรแกรมเชิงวัตถุ
ออกแบบระบบงานฐานขอมูล
ออกแบบ ติดตัง้ ฝกอบรม และบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
วิเคราะห ออกแบบ ระบบงานสารสนเทศและอินเทอรเน็ต
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองศึกษารายวิชาในหมวด
วิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 91 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
( 15 หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
( 24 หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 18 หนวยกิต )
2.4 โครงการ
( 4 หนวยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชัว่ โมง
รวม ไมนอยกวา

24

หนวยกิต

61

หนวยกิต

6

หนวยกิต

91

หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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1. หมวดวิชาพื้นฐาน
24
หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย
3
(3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
2
(3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
2
(3)
3000-1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
1
(1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา
2
(2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
1
(1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร
2
(2)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร
3
(4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2
3
(3)
3000-1526 แคลคูลัส 1
3
(3)
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
61 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 4 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X
1 รายวิชา
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3901-1001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
(4)
3901-1002 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3
(4)
3901-1003 ระบบฐานขอมูล
3
(4)
3901-1004 เครือขายคอมพิวเตอรเบือ้ งตน
3
(4)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ
3
(3)
หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

291
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
24 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับที่ 1-6 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3901-2001 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
3
(4)
3901-2002 โครงสรางขอมูลและขัน้ ตอนวิธี
3
(4)
3901-2003 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
3
(4)
3901-2004 การพัฒนาระบบฐานขอมูล
3
(4)
3901-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3
(4)
3901-2006 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
3
(4)
3901-2007 วิศวกรรมซอฟตแวร
3
(4)
3901-2008 การโปรแกรมดวย XML
3
(4)
3901-2009 การโปรแกรมเว็บ 1
3
(4)
3901-2010 การโปรแกรมเว็บ 2
3
(4)
3901-2011 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารธุรกิจเบือ้ งตน 3
(3)
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
18 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ จนครบหนวยกิตทีก่ าํ หนด
รหัส
ชือ่ วิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3901-2101 ความปลอดภัยโครงขาย
3
(4)
3901-2102 การบํารุงรักษาเครือขายคอมพิวเตอร
3
(5)
3901-2103 พื้นฐานลินุกส
3
(4)
3901-2104 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2
3
(4)
3901-2105 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3
3
(4)
3901-2106 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
2
(3)
3901-2107 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3
2
(3)
3901-2108 การพัฒนาวินฟอรม
2
(3)
3901-2109 พื้นฐานเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3
(3)
3901-2110 พื้นฐานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2
(2)
3901-2111 พืน้ ฐานด็อตเน็ต
3
(4)
3901-2112 โปรแกรมด็อตเน็ตทางเซิฟเวอร
3
(4)
3901-2113 การบริการคอมพลัส
2
(3)
3901-2114 การใชงานบริการเว็บ
2
(3)
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3901-2115
3901-2116
3901-2117
3901-2118
3901-2119
3901-2120
3901-2121
3901-2122
3901-2123
3901-4101
3901-4102
3901-4103
3901-4104

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
วิทยาการกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ปญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ปญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4

3
1
1
3
3
2
3
2
3
5
5
4
4

(4)
(2)
(2)
(3)
(*)
(*)
(*)
(*)
(5)
(*)
(*)
(*)
(*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัส
ชือ่ วิชา
3901-6001 โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา

4

หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)

6 หนวยกิต
จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชัว่ โมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ชัว่ โมง รวมไมนอยกวา 120 ชัว่ โมง
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3901-1001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
(4)
(Information Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ
2. สามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ
3. มีกจิ นิสยั ในการคนควาหาความรูเ พิม่ เติม
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรทาํ การประมวลผลขอมูลเพือ่ สารสนเทศ
2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3. ประยุกตใชอนิ เทอรเนตเพือ่ การจัดการสารสนเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศขององคกร การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวรซอฟตแวร รูปแบบของ
ขอมูล อุปกรณรบั สงขอมูล การจัดเก็บและดูแลขอมูล ระบบเครือขาย อินเทอรเนตและการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศ
3901-1002 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3
(4)
(Computer Programming 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจขัน้ ตอนวิธกี ารโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. สรางผังโครงสราง ผังงาน และลําดับขัน้ ตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาโครงสราง
3. ทดสอบและพัฒนาการโปรแกรม คอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสราง ผังงาน การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสราง ภาษา C หรือ อืน่ ๆ Data Type, Operators, Input Output,
Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions และ File Handling
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3901-1003 ระบบฐานขอมูล
3
(4)
(DBMS and RDBMS)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการระบบฐานขอมูลและระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารระบบฐานขอมูลและระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชระบบฐานขอมูลและระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธทเ่ี กีย่ วของ
2. ใชระบบฐานขอมูลและระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธใหเหมาะสมกับงาน
3. ทดสอบและพัฒนาการใชระบบฐานขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการของ Database Management System (DBS), Relational Database
Management System (RDBMS) Concept, Entity-Relationship (E-R) Model & Diagram, Normalization,
Components, Tables, Data Types, Constraints, Input masks and validation rules, Setting Relationships,
Creating queries, Accessing data, Sorting, Aggregate function in queries, Action tables, Cross tab query,
Implementing security. Structured Query Language (SQL), Advanced Query, Functions, Joins, Views,
Indexes, Data Integrity, Stored Procedures, Transact SQL, Triggers, Transactions, Locks and Cursors.
3901-1004 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
3
(4)
(Computer Networking Fundamental)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการจัดระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหสามารถจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดหาและเลือกใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรทเ่ี กีย่ วของ
2. เลือกใชเครือขายระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับงาน
3. ทดสอบและพัฒนาการใชเครือขายระบบคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการจัดระบบเคลือขายคอมพิวเตอร Computer Networking, Types of
Networks, Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), Transmission Media, Network
Connectivity, Serial Line Interface Protocol (SLIP), Point to Point Protocol (PPP) and IEEE (Institute of
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Electrical and Electronics Engineer) Protocols, Fiber Distributed Data Interface (FDDI) , Integrated Service
Digital Network (ISDN) and Asynchronous Transfer Mode (ATM), Network Protocols and Models, The
Open System Interconnection (OSI) Physical Layer, The Data Link Layer, The Network Layer, The
Transport Layer, The Session Layer, The Presentation & Application Layers, TCP/IP, Leading Protocol
Stack, Achieving Fault Tolerance, User Management, Introduction to Wireless Networking, Network
Performance Analysis & Trouble-shooting
3901-2001 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
3
(4)
(Computer Architecture and Operating Systems)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจโครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบตั กิ าร
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารระบบปฏิบตั กิ ารและโครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชโครงสรางสถาปตยกรรมและระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรอยางเหมาะสม
2. วิเคราะหและออกแบบโครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3. ทดสอบการทํางานโครงสรางสถาปตยกรรมและระบบปฏิบตั กิ าร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ Computer organization, Digital Logic Circuits, Number Systems, CPU
(Central Processing Unit), Memory, Input Output, Secondary Storage Devices, Computer Peripherals, RISC
(Reduced Instruction Set Computer) & CISC (Complex Instruction Set Computer) Architecture, System
Programming, Operating Systems, Multitasking, Multithreading, Process Management, Memory
Management, File Management, Compilers
3901-2002 โครงสรางขอมูลและขัน้ ตอนวิธี
3
(4)
(Data Structure and Algorithm)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจโครงสรางขอมูลและขัน้ ตอนวิธี
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารจัดทําโครงสรางขัอมูลและขัน้ ตอนวิธี
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชโครงสรางขอมูลและขัน้ ตอนใหเหมาะสมกับงาน
2. ปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมตามทีไ่ ดออกแบบ
3. ทดสอบโปรแกรมโครงสรางขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ Data Structure, Efficiency, Algorithm, Programming paradigm, Analyzing
Euclid’s algorithm, Time complexity of algorithm, Big-oh notation. Order Lists, Stacks, Queues, Graph and
trees, Heaps, Hash Tables, Recursive, Search, Divide and Conquer.
3901-2003 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
3
(4)
(Object Oriented Analysis and Design)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวิเคาะหและออกแบบเชิงวัตถุ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ ภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
2. ปฏิบตั กิ ารออกแบบและวิเคราะหเชิงวัตถุ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ Application Development Process, Basic Principle of Object Orientation, Data
Type, Encapsulation, Polymorphism, Inheritance, Object Life Cycle Process Analysis, Design and Testing
3901-2004 การพัฒนาระบบฐานขอมูล
3
(4)
( Implement of Database )
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใช Database Engine และการบริหาร
จัดการฐานขอมูล
2. เพือ่ ใหสามารถพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใช Database Engine และการบริหารจัดการฐานขอมูล
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ ภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใช Database Engine
2. ติดตัง้ และใชระบบฐานขอมูล รวมทั้งการบริหารจัดการฐานขอมูล
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของระบบฐานขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใช Database Engine SQL Server, ORACLE, DB2
พื้นฐานการบริหารจัดการฐานขอมูล (Concept of Database Management and Administration) การสํารองขอ
มูล (Data Backup) การกูค นื ขอมูล(Data Recovery) การรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Data Security) การ
กําหนดสิทธิของผูใ ช การเขารหัสขอมูล
3901-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3
(4)
(Web Design and Development)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการออกแบบและพัฒนา Web
2. เพือ่ ใหสามารถออกแบบและพัฒนา Web
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ ภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและพัฒนา Web ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเบือ้ งตน
2. สราง Web Page
3. ทดสอบการใชและการทํางานของ Web page
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ Web Designing, Computer Graphics, Working with work area, Layers and
tables, Incorporating Multimedia components, Dynamic Web Pages
3901-2006 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
3
(4)
(Object Oriented Programming 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการออกแบบเชิงวัตถุดว ยภาษา C ++
2. เพือ่ ใหสามารถออกแบบเชิงวัตถุดว ยภาษา C++
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบโปรแกรมดวยภาษา C++
2. เขียนโปรแกรมดวย ภาษา C++
3. ทดสอบการใชโปรแกรมทีเ่ ขียนดวยภาษา C++
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ Introduction to Object Oriented Programming, C++ Language
Fundamentals, Classes and Objects, Inheritance, Constant and References, Polymorphism, Over Loading,
Templates, Exceptions, File Handling.
3901-2007 วิศวกรรมซอฟตแวร
3
(4)
(Software Engineering)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการพัฒนาวิศวกรรมซอฟตแวร
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมตามระบบวิศวกรรมซอฟตแวร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบระบบงานตามโครงสรางวิศวกรรมซอฟตแวร
2. เขียนโปรแกรมตามระบบวิศวกรรมซอฟตแวร
3. ประเมินและทดสอบโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการเบือ้ งตนของวิศวกรรมซอฟตแวร
Software
Requirement
Specifications, Structure Analysis, Software Design, Structured Design, Software Metrics and Estimation,
Software Planning, Software Quality Assurance, Software Testing
3901-2008 การโปรแกรมดวย XML
3
(4)
( Extensible Markup Language Programming)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการเขียนโปรแกรมดวย XML
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรมดวย XML
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรมดวยภาษา XML
2. ติดตัง้ และใชโปรแกรมทีเ่ ขียนโปรแกรมดวยภาษา XML
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของโปรแกรมทีเ่ ขียนโปรแกรมดวยภาษา XML
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ Drawbacks of HTML, Architecture of XML document, Benefits of XML,
Parser, Building a XML document, Document Type Definition (DTDs), Namespaces, Cascading Style Sheet
(CSS), Extensible Style sheet Language (XSL), XSL:import and XSL:include, Schemas, Validation and
Constraints
3901-2009 การโปรแกรมเว็บ 1
3
(4)
(Web Programming 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการเขียนโปรแกรม Web ดวย HTML
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรม Web ดวย HTML
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรม Web ดวย HTML
2. ติดตัง้ และใชโปรแกรม Web
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของโปรแกรม Web
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ Introduction to HTML, HTML tags, Forms and Frames, Variables, Data types and
operators, Scripting Languages, Java Script Fundamentals, Objects and Event handling, Dynamic HTML
(DHTML) Style Sheet and Layers.
3901-2010 การโปรแกรมเว็บ 2
3
(4)
(Web Programming 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการเขียนโปรแกรม Web เพื่อสราง Server side Web
2. เพือ่ ใหสามารถเขียนโปรแกรม Web เพื่อสราง Server side Web
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

300
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรม Web เพื่อสราง Server side Web และติดตอขอมูลผาน Web
2. ติดตัง้ และใช Server side WEb
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของ Server side WEb
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารใชโปรแกรมสําเร็จรูปพัฒนา Web Perl, ASP, PHP, Java Applets การติดตอขอ
มูลผาน Web
3901-2011 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารธุรกิจเบือ้ งตน
3
(3)
(Introduction to IT for Business Administration)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารธุรกิจ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการงานธุรกิจดานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดองคกร บริหารธุรกิจทัว่ ไปและธุรกิจขนาดยอมในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปฏิบตั กิ ารการจัดองคกรของธุรกิจ และความสัมพันธระหวางองคกรในธุรกิจ
3. ทดสอบการจัดการบริหารธุรกิจทัว่ ไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบริหารธุรกิจทั่วไปและธุรกิจขนาดยอม การจัดองคกร ความ
สัมพันธระหวางองคกรในธุรกิจ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในงานการบริหารธุรกิจดานตางๆ ดานการ
จัดการและวางแผน SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relationship Management), ERP
(Enterprise Resource Planning), ดานการเงิน, การบัญชี, การผลิต, การจัดซือ้ , การขาย, การตลาด และธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส (e-Business)
3901-2101 ความปลอดภัยโครงขาย
3
(4)
(Advance Network Security)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการรักษาความปลอดภัยโครงขาย
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารรักษาความปลอดภัยโครงขาย
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

301
มาตรฐานรายวิชา
1. ดําเนินการปองกันรักษาความปลอดภัยโครงขาย
2. ทดสอบการปองกันรักษาความปลอดภัยโครงขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ Code Access Security, Code groups, Use of Code Access Permissions,
Policy levels, Implementing Security Deny and Assert Permissions, Creating Code Access Permissions, Role
based security, Security policies, and Security Configuration file
3901-2102 การบํารุงรักษาเครือขายคอมพิวเตอร
3
(5)
(Computer Network Maintenance)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจในการวางแผน วิเคราะห แกไขปญหาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. ปฏิบตั กิ ารวางแผน วิเคราะห แกไขปญหา และบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําแผนงานวิเคราะห แกไขปญหาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. ดําเนินการวิเคราะห แกไขปญหา และบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. ทดสอบการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบํารุงรักษา วิเคราะห แกไขปญหาระบบเครือขายคอมพิวเตอร Networking
Overview, Examining Network Cabling, Trouble-shooting Network devices, Understanding Ethernet
Concepts, Troubleshooting Ethernet Problem, Trouble-shooting Network Protocols.
3901-2103 พืน้ ฐานลินกุ ส
3
(4)
(Liux Basic)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการพืน้ ฐานระบบปฏิบตั กิ าร Linux
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร Linux
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร Linux
2. ทดสอบการใชงานระบบปฏิบตั กิ าร Linux
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ Operating Systems, UNIX, History of Linux Hardware Requirements,
Linux Distributions, Major Components of Linux, Kernel File Systems, Text Processing, System
Management, Documentation. Using the System, Linux Documentation, File and Directories, Using Files,
File Permissions, The vi editor, Bash Shell Basics, Using Shell Variables, Processes, Controlling Processes,
Customizing the User environment, Linux Utilities, Additional Shell features.
3901-2104 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2
3
(4)
(Object Oriented Programming 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการออกแบบเชิงวัตถุดว ยภาษา Java
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารออกแบบเชิงวัตถุดว ยภาษา Java
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบเชิงวัตถุดว ยภาษา Java
2. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดว ยภาษา Java
3. ทดสอบการใชโปรแกรมเชิงวัตถุทเ่ี ขียนดวยภาษา Java
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ Object Oriented Programming in Java, Java Platform, Application Processing
Interface (API), Java Program, Operators, Expression and Control Flow, Class, Object and References,
Inheritance, Abstract Class and Interfaces, Packages, Exception Handling, Input/Output, Abstract Window
Toolkit (AWT), Applets, Multithreading and Networking, Java Database Connectivity (JDBC), Foundation
Classes and Security.
3901-2105 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3
3
(4)
(Object Oriented Programming 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดว ยภาษา Enterprise Java
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารออกแบบเชิงวัตถุดว ยภาษา Enterprise Java
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3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบเชิงวัตถุดว ยภาษา Enterprise Java
2. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดว ยภาษา Enterprise Java
3. ทดสอบการใชโปรแกรมเชิงวัตถุทเ่ี ขียนดวยภาษา Enterprise Java
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารโปรแกรมเชิงวัตถุขน้ั สูง โดยสามารถ Debug ตัวเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอมและเทคโนโลยี,Java Beans.
3901-2106 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
2
(3)
(Computer Programming 2 )
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการเขียนโปรแกรมดวย C#
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมดวย C#
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรมดวย C#
2. ติดตัง้ และใชโปรแกรมทีเ่ ขียนโปรแกรมดวย C#
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของโปรแกรมทีเ่ ขียนโปรแกรมดวย C#
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ C# Constructs and program controls , CLS and CTS , Boxing and Unboxing ,
Structures and enumeration types, Writing C# programs, Object Oriented features in C#, Namespace, dotNet
base class libraries, Assemblies, Versioning and Reflections, Properties, Indexers, Delegates and Events
3901-2107 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3
2
(3)
(Computer Programming 3 )
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการโปรแกรมดวย VB.Net
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารโปรแกรมดวย VB.Net
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. การโปรแกรมดวย VB.Net
2. ติดตัง้ และใชโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาดวย VB.Net
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาดวย VB.Net
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการของ Variables arrays and operators in VB.Net, Error handling,
Procedures and Functions, ByVal and ByRef keywords, Optional Parameters, Event handling, Delegates,
OOP concepts in VB.Net
3901-2108 การพัฒนาวินฟอรม
2
(3)
(Developing Winforms)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจการพัฒนาวินฟอรม
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารพัฒนาวินฟอรม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. พัฒนาวินฟอรม
2. ติดตัง้ และใชวนิ ฟอรมทีพ่ ฒ
ั นา
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของวินฟอรมทีพ่ ฒ
ั นา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการพัฒนา Visual Studio.net IDE, Winforms, User Interface
Enhancements, Event Handling, Data Validation, Menus and dialog boxes, Accessing data using ADO.net,
Data Binding in Winforms, Composite Windows controls, COM and OLE, Report, Integrating ‘Help’ into
the Application, Packaging and Deploying Applications
3901-2109 พืน้ ฐานเทคโนโลยีธรุ กิจอิเล็กทรอนิกส
3
(3)
(E-Business Technology Fundamentals)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจพืน้ ฐานเทคโนโลยีธรุ กิจอิเล็กทรอนิกส
2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําแผนงานเทคโนโลยีธรุ กิจอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
2. ดําเนินการจัดการเทคโนโลยีธรุ กิจอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการพืน้ ฐานเทคโนโลยีธรุ กิจอิเล็กทรอนิกส Main e-Business solutions and their
Characteristics, Main Technology underlying e-Business solutions, Building Blocks in Designing
e-Business Solutions, Law of e-Business
3901-2110 พืน้ ฐานพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
2
(2)
(E-Commerce Fundamentals)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการพืน้ ฐานพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
2. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําแผนงานพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
2. ดําเนินการจัดการพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการพืน้ ฐานพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส Business Online และ เทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วของในการ
พัฒนา Electronic-Commerce Web Site
3901-2111 พืน้ ฐานด็อตเน็ท
3
(4)
(Introduction to dotNet)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการพัฒนา Internet Base Applications ดวย dotNet
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารพัฒนา Internet Base Applications ดวย dotNet
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพัฒนา Internet Base Applications ดวย dotNet
2. พัฒนา Internet Base Applications ดวย dotNet
3. ติดตัง้ และใช Applications ทีพ่ ฒ
ั นาดวย dotNet
4. ทดสอบและปรับปรุง Applications
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการของ dotNet Internet Base Applications, Components of dotNet,
Role of Components in dotNet, Application development using dotNet components.
3901-2112 โปรแกรมด็อตเน็ททางเซิฟเวอร
3
(4)
( dotNet Server Side Scripting )
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการพัฒนา ASP
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารพัฒนา ASP
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพัฒนา ASP
2. พัฒนา ASP
3. ติดตัง้ และใชงานจากการพัฒนา ASP
4. ทดสอบและปรับปรุงงานจากการพัฒนา ASP
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการของ Client and Server Side communication, Role of Scription,
Creating Active Server pages, Advantages of ASP.net over ASP, ASP.net control, Validation Techniques,
Application and Server objects, Global.asax file, Session Management Database Accessing methodologies
( ODBC, OLEDB, ADO ) ADO.net, Handling XML data using ASP.net, creating Web Forms, Creating Web
Services, Protocols supported by ASP.net, Advanced ASP.net concepts
3901-2113 การบริการคอมพลัส
2
(3)
( Complus Services )
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการพัฒนา COM+ Components
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารพัฒนา COM+ Components
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพัฒนา COM+ Components
2. พัฒนา COM+ Components
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3. ติดตัง้ และใชงานจากการพัฒนา COM+ Components
4. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานจากการพัฒนา COM+ Components
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั หิ ลักการของ Evaluation of distributed system, Com Architecture, COM client and
server models, Standard COM interfaces, COM internal Data type, Windows registry, Windows DNA
architecture, Technologies associated with The DNA, Transaction form windows DNA to dotNet, COM+
architecture, MTS and it services, MMC snap-in, Property settings, Transactions using COM+,
Asynchronous processing, MSMQ, COM+ Queued components and COM+ events
3901-2114 การใชงานบริการเว็บ
2
(3)
(Working with Web Service)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการพัฒนา Web Services
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารพัฒนา Web Master
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพัฒนา Web Services
2. ดําเนินการพัฒนา Web Services ทดสอบการใหบริการ Web
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการของ Web Services and distributed computing, Pros and cons of
web services, Working of web services, Role of XML, SOAP and UDDI, Web Service Contract, WSDL,
Protocols in distributed computing Architecture of SOAP messages, SOAP attributes, XML in SOAP
messaging, SOAP data types, fault codes and encoding rules, HTTP and RPC, Registry architecture, DISCO
protocol and working of UDDI.
3901-2115 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3
(4)
(System Analysis and Design)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวิเคราะหและออกแบบระบบ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ
2. จัดทําขัน้ ตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบ
3. ดําเนินการวิเคราะหและออกแบบระบบ ทดสอบการทํางานของระบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับองคประกอบของระบบ วัฏจักรของระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะหระบบ เครื่อง
มือทีใ่ ชในการวิเคราะหระบบ การศึกษาความเหมาะสมของระบบ DFD ERD การออกแบบการแสดงผล การ
ออกแบบฐานขอมูล การเขียนเอกสารและการนําเสนอผลการวิเคราะห
3901-2116 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1
(2)
(IT Project1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริม่ การพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพือ่ ใหสามารวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาทีเ่ กิดจากการทํางาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผน เขียนโครงการและนําเสนอโครงการ
2. ปรับปรุงแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการปฏิบตั งิ าน
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ใหนกั ศึกษานําความรูจ ากรายวิชาตาง ๆ ทีไ่ ดศกึ ษามาแลวในภาคเรียนที่ 1 หรือ ภาคเรียนที่ 2 ประยุกต
ใชในการทําโครงการวิชาชีพ โดยการเขียนโครงการ นําเสนอโครงการ วางแผน ดําเนินการ ปรับปรุงแกไข
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการปฏิบตั งิ าน บันทึกขอมูลการปฏิบตั งิ าน รายงานผลเปนระยะและนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการตอคณะกรรมการประเมินผล
3901-2117 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1
(2)
(IT Project 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริม่ การพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาทีเ่ กิดจากการทํางาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผน เขียนโครงการและนําเสนอโครงการ
2. ปรับปรุงแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการปฏิบตั งิ าน
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ใหนกั ศึกษานําความรูจ ากรายวิชาตาง ๆ ทีไ่ ดศกึ ษามาแลวในภาคเรียนที่ 2 หรือ ภาคเรียนที่ 3 ประยุกต
ใชในการทําโครงการวิชาชีพ โดยการเขียนโครงการ นําเสนอโครงการ วางแผน ดําเนินการ ปรับปรุงแกไข
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการปฏิบตั งิ าน บันทึกขอมูลการปฏิบตั งิ าน รายงานผลเปนระยะและนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการตอคณะกรรมการประเมินผล
3901-2118 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูเ กีย่ วกับความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพือ่ ใหสามารถพัฒนางาน ติดตาม และแลกเปลีย่ นความรูเ กีย่ วกับความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนหาขอมูลความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แลกเปลีย่ นความรูแ ละเผยแพรขอ มูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดสัมมนาวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ใหนกั ศึกษาคนควา หาความรูม าแลกเปลีย่ น และเผยแพรในรูปแบบของการสัมมนาวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3901-2119 วิทยาการกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3
(*)
(Advance Topics in IT 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพือ่ ใหสามารถคนควาและหาความรูท างดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ เติม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูท างดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ เติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานีเ้ ปนรายวิชาทีจ่ ดั ไวสาํ หรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กิดขึน้ ใน
อนาคต ซึ่งมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียด
ของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสม
3901-2120 วิทยาการกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2
(*)
(Advance Topics in IT 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพือ่ ใหสามารถคนควาและหาความรูท างดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ เติม
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูท างดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ เติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชานีเ้ ปนรายวิชาทีจ่ ดั ไวสาํ หรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กิดขึน้ ใน
อนาคต ซึ่งมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมิไดมไี วในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียด
ของเนือ้ หาใหจดั ตามความเหมาะสม
3901-2121 ปญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3
(*)
(Special Problems in IT 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. คนควา ทดลองในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขัน้ ตอนการวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล
หัวของานพิเศษดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเหมาะสม
3901-2122 ปญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2
(*)
(Special Problems in IT 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหและแกปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญ
 หาพิเศษในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คนควา ทดลองในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขัน้ ตอนการวิเคราะหปญ
 หา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล
หัวของานพิเศษดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเหมาะสม
3901-2123 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
(5)
(IT Services)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจหลักการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บริการดานซอฟตแวรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. จัดทําเอกสารรายงานเพือ่ นําเสนอ
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4. ตรวจสอบประเมินผล
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิ การบริการดานซอฟตแวรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร การจัดทําเอกสารการบริการสาร
สนเทศ การประเมินผลงานการบริการ
3901-4101-2 ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2
5
(*)
(IT Apprenticeship 1-2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หารวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัง้ แตขน้ั ตอนการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา
รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผน วิเคราะหงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการเกีย่ วกับการวางแผน
วิเคราะหและแกปญ
 หางานเทคโนโลยีสาร
สนเทศ ดานการพัฒนาโปรแกรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3901-4103-4 ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3-4
4
(*)
(IT Apprenticeship 3-4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญ
 หา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัง้ แตขน้ั ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแก
ปญหา รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. ปฏิบตั งิ านวางแผน แกปญ
 หา และควบคุมคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการเกีย่ วกับการวางแผน
วิเคราะหและแกปญ
 หางานเทคโนโลยีสาร
สนเทศ ดานการพัฒนาโปรแกรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3901-6001 โครงการ
4
(*)
(Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริม่ การพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาทีเ่ กิดจากการทํางาน
3. เพือ่ ใหมกี จิ นิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเครือ่ งมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ใหนกั ศึกษานําความรูจ ากรายวิชาตางๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง
งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเครือ่ งมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วของ ใหเสร็จในเวลา
ทีก่ าํ หนด โดยรายงานผลการปฏิบตั งิ านเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล
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ก-1

หมวดวิชาสามัญ
1 วิชาสามัญทัว่ ไป (13 หนวยกิต)
1.1 กลุม วิชาภาษา (7 หนวยกิต)
1.1.1 ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
3000-1103 ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม
1.1.2 ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ 1
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ 2

3
3
3
3

(3)
(3)
(3)
(3)

2
2

(3)
(3)

1.2 กลุม วิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1301 จํานวน 1 หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
3000-1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
1
(1)
3000-1302 ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
2
(2)
3000-1303 ภูมฐิ านถิน่ ไทย
2
(2)
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย
2
(2)
3000-1305 ระบบภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การวางแผนและพัฒนา
2
(2)
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง
2
(2)
3000-1307 ชีวติ กับสิง่ แวดลอมและเทคโนโลยี
2
(2)
3000-1308 มนุษยกบั การจัดสภาพแวดลอม
2
(2)
3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด
2
(2)
1.3 กลุม วิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1601 จํานวน 1 หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
3000-1601 หองสมุดกับการรูส ารสนเทศ
1
(1)
3000-1602 นันทนาการเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
2
(2)
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
2
(2)
3000-1604 ทักษะชีวติ
2
(2)
3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและสังคม
2
(2)
3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน
2
(2)
3000-1607 สุขภาพชุมชน
2
(2)
หมวดวิชาสามัญ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิง่ ทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก-2
3000-1608
3000-1609

การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

2
2

2 วิชาสามัญพืน้ ฐานวิชาชีพ (ไมนอ ยกวา 8 หนวยกิต)
2.1 กลุม วิชาภาษา
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ ๆ (ไมนอ ยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
1
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษทัว่ ไป
1
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ
1
3000-1224 การใชสอ่ื ผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
1
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน
1
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
1
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
1
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1
3000-1229 ภาษาอังกฤษเพือ่ การออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา
1
3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสง่ิ ทอ
1
3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
1
3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
1
3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
1
3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
1
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน
1
3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
1
3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
1
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
1
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
1
3000-1241 ภาษาอังกฤษเพือ่ การใชงานในเรือ 1
1
3000-1242 ภาษาอังกฤษเพือ่ การใชงานในเรือ 2
1
3000-1243 ภาษาจีนเบือ้ งตน
1
3000-1244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1
3000-1245 ภาษาญีป่ นุ เบือ้ งตน
1
3000-1246 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
1
3000-1247 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
1
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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(2)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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(2)
(2)
(2)
(2)
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(2)

ก-3
3000-1248
3000-1249
3000-1250
3000-1251
3000-1252
3000-1253
3000-1254
3000-1255
3000-1256
3000-1257

1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)

2.2 กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
2.2.1 วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 (เกษตรกรรม-ประมง)
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 (เกษตรกรรม-ประมง)
3000-1422 วิทยาศาสตร 3 (ศิลปกรรม)
3000-1423 วิทยาศาสตร 4 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม)
3000-1424 วิทยาศาสตร 5 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม)
3000-1425 วิทยาศาสตร 6 (อุตสาหกรรม)
3000-1426 วิทยาศาสตร 7 (อุตสาหกรรม)
3000-1427 วิทยาศาสตร 8 (อุตสาหกรรม)
3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร

3
3
3
3
3
3
3
3
4

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(*)

2.2.2 วิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
3000-1520 คณิตศาสตร 1 (บริหารธุรกิจ)
3000-1521 คณิตศาสตร 2 (อุตสาหกรรม)
3000-1522 คณิตศาสตร 3 (คหกรรม-ศิลปกรรม)
3000-1523 คณิตศาสตร 4 (เกษตรกรรม)
3000-1524 สถิติ
3000-1525 แคลคูลสั 1
3000-1526 แคลคูลสั 2

3
3
3
3
3
3
3

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

หมวดวิชาสามัญ

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบือ้ งตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานเครือ่ งมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานเครือ่ งมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 5

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิง่ ทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก-4
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพือ่ อาชีพ
3
(3)
(Thai for the Workplace)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ เกีย่ วกับการใชภาษาไทยทีถ่ กู ตอง
2. เพื่อใหสามารถนําภาษาไทยไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดําเนินชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหเห็นคุณคา ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชภาษาไทยอยางมีศลิ ปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส
2. วิเคราะหและประเมินคาสารที่ไดจาการฟง การดู การอาน และนําเสนอขอมูลอยางมีระบบ
3. ใชกระบวนการเขียน การพูด รูปแบบตาง ๆ สือ่ สารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
มีคุณธรรม
4. แยกแยะเนื้อหาสาระ คติ คุณธรรม คานิยม ที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม และภูมปิ ญ
 ญาทอง
ถิน่ และนํามาประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวติ ได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเกีย่ วกับการใชภาษาไทย สือ่ สารอยางมีศลิ ปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ
บุคคล และโอกาส วิเคราะห ประเมินคาสารจากการฟง การดู การอาน การนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล การพูดที่ใชงานอาชีพ และในโอกาสตาง ๆ ของ
สังคม การเขียนจดหมายทีจ่ าํ เปนตองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ และเขียนโฆษณา
เขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทรอยกรองเพือ่ งานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญา ทองถิน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของและเกิดประโยชนในงานอาชีพและการดําเนินชีวติ
3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบตั กิ าร
3
(3)
(Practical Thai)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ เกีย่ วกับการใชภาษาไทยเชิงปฏิบตั กิ าร
2. เพือ่ ใหสามารถใชภาษาไทยเปนเครือ่ งมือสือ่ สารเพือ่ พัฒนาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และมีคณ
ุ
ธรรม
3. เพื่อใหเห็นคุณคา ความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชภาษาไทยสือ่ สารในงานอาชีพไดถกู ตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน เพือ่ สืบคนขอมูลและนํามาใชในงานอาชีพได
3. ใชกระบวนการเขียนทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ธรรม
4. บูรณาการสื่อสาร โดยการฟง การดู การพูดในทางธุรกิจไดอยางมีศลิ ปะ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ก-5
5. เลือกอานวรรณกรรมทีเ่ สริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมใิ จในสถาบันของ
ชาติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเกีย่ วกับการใชภาษาไทยในการติดตอสือ่ สารทางธุรกิจ และในชีวติ ประจําวัน การ
อานจับใจความ ตีความ วิเคราะห เพือ่ สืบคนขอมูลในการพัฒนาความรูแ ละงานอาชีพ การเขียนจดหมาย
บันทึก รายงาน โครงการ และบทรอยกรองเพือ่ งานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ
ฝกการฟง การดู และการพูดในรูปแบบตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับอาชีพ และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม ศึกษา
วรรณกรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ สริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ
3000-1103 การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
3
(3)
(Creative Thai at Work)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ เกีย่ วกับการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคอยางถูกตอง
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหเห็นคุณคา ความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกสรรถอยคําสํานวนโวหารในการสือ่ สารอยางมีศลิ ปะ เกิดสุนทรียภาพ ถูกตองตามหลัก
เกณฑ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน การฟง การดูในโอกาสตางๆ และนํามาพัฒนางานอาชีพได
3. ใชกระบวนการเขียน การพูดรูปแบบตาง ๆ ในเชิงสรางสรรค เผยแพรกจิ การงานอาชีพและ
สรางเสริมคุณธรรม
4. วิเคราะหเนื้อหาสาระ คติ คุณธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทีไ่ ดจากการศึกษาวรรคดี
วรรณกรรม และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และนํามาพัฒนางานอาชีพได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเกีย่ วกับการใชภาษาไทยในการสือ่ สารอยางมีศลิ ปะ ทัง้ ในงานอาชีพและในชีวติ
ประจําวัน การเลือกใชถอ ยคํา สํานวนโวหาร ใหเหมาะสมในการเขียนบทความ สารคดี เรือ่ งสัน้ บทรอย
กรองและการโฆษณาประชาสัมพันธทเ่ี กีย่ วกับงานอาชีพ การฟง การดู และการพูดในงานอาชีพ และใน
สังคม ศึกษาวรรคดี วรรณกรรม และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ สริมสรางงานอาชีพ

หมวดวิชาสามัญ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิง่ ทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก-6
3000-1104 ภาษาไทยเพือ่ พัฒนาอาชีพและสังคม
3
(3)
(Thai for Career and Social Development)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม
2. เพือ่ ใหสามารถใชภาษาไทยเปนเครือ่ งมือสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ธรรม
3. เพื่อใหเห็นคุณคา ความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชภาษาไทยถูกตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส
2. ศึกษาคนควาเพิ่มเติมโดยการอาน การฟง การดูและบูรณาการความรูมาพัฒนางานอาชีพและ
เสริมสรางคุณธรรม
3. พูดและเขียน เพือ่ สือ่ สารในงานอาชีพและสังคม ไดอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสรางบุคลิก
ภาพที่ดี
4. วิเคราะหวรรณกรรม และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ พัฒนางานอาชีพและสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเกีย่ วกับประโยค การเรียบเรียงถอยคํา สํานวนโวหารเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
และในสังคม การสืบคนขอมูลโดยการอาน การดู การฟงสารรูปแบบตาง ๆ เพือ่ นําขอมูลมาประยุกตใชใน
งานอาชีพและพัฒนาสังคม การพูดที่ใชในงานอาชีพและในโอกาสตาง ๆ ของสังคม
การเขียนจดหมายที่
จําเปนตองานอาชีพ การเขียนโครงการและประเมินโครงการ เขียนบทความ สารคดี การใชภาษาไทยในการ
ประชาสัมพันธในงานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ สริมสรางเจตคติในงานอาชีพและสง
เสริมคุณธรรม คานิยมทีด่ งี ามในสังคม
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ 1
2
(3)
(Developing Skills for English Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพือ่ การสือ่ สารในสถานการณตา ง ๆในชีวติ ประจําวัน
และ การทํางาน
2. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบททีพ่ บ
3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรูแ ละใชกลยุทธในการเรียน
เพือ่ พัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเรือ่ งราวในชีวติ ประจําวัน และการทํางาน ในสถานการณตา ง ๆ ไดถกู ตองเหมาะ
สมตามวัฒนธรรมสังคม
2. เลือกใชสาํ นวนทางภาษา ไดเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
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3. ใชกลยุทธในการฟง และอานเพือ่ ความเขาใจ บอกใจความสําคัญ รายละเอียด ถายโอนขอมูล
จากเรือ่ งทีฟ่ ง และอาน
4. เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เขียนจดหมาย กรอกขอมูล แบบฟอรม โดยใชโครงสรางทาง
ภาษาทีถ่ กู ตอง
5. บูรณาการเรียนรูใ นชัน้ เรียนกับการเรียนรูด ว ยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพิม่
พูนการใชคํา และสํานวนในสถานการณตาง ๆ โดยเฉพาะในงานทีเ่ กีย่ วของกับสาขาอาชีพ และการปฏิบัติ
งาน เขาใจความเหมือนความแตกตางระหวางวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี และของเจาของ
ภาษา ฝกการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ สถานการณจําลอง เปนตน
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ 2
2
(3)
(Developing Skills for English Communication 2)
เรียนทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพือ่ การสือ่ สารในสถานการณตา ง ๆในชีวติ ประจําวัน
และ การทํางาน
2. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบททีพ่ บ
3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรูแ ละใชกลยุทธในการเรียน
เพือ่ พัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตา ง ๆ ในชีวติ จริง และการทํางานในอาชีพตาง ๆ ไดถกู ตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม
2. สรุปใจความสําคัญจากการ ฟง อาน ตามสาขางานในอาชีพตาง ๆ
3. กรอกแบบฟอรม เขียนบรรยาย ถายโอนขอมูลจากภาพประกอบ เชน แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ และ
บันทึกสัน้ ๆ เกีย่ วกับการทํางาน
4. ใชกลยุทธในการเรียนเพือ่ ปรับปรุงใชในการแกปญ
 หา วิเคราะห และตัดสินใจ ตามสาขางานใน
อาชีพตาง ๆ
5. บรูณาการเรียนในชัน้ เรียนกับการแสวงหาความรูจ ากแหลงการเรียนรูต า ง ๆ ทัง้ ในและนอก
ชั้นเรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตอเนือ่ งจากรหัสวิชา 3000-1201 เพือ่ พัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียน เพือ่ ใชใน
สถานการณจริง ตามสาขางานอาชีพที่เกี่ยวของ และฝกทักษะการวิเคราะห แกปญ
 หาและตัดสินใจ ในสถาน
การณจริงในชีวติ ประจําวัน และการทํางาน
3000-1220 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
1
(2)
(Fundamental English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเกิดความรู ความเขาใจโครงสรางประโยค
2. เพื่อศึกษาคําศัพท สํานวนทีเ่ ปนพืน้ ฐานของสาขาอาชีพ
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคและขอความไดถูกตองตามโครงสรางภาษา และ เครือ่ งหมายวรรคตอน
2. ฟง และ พูดโตตอบโดยใชคําศัพท สํานวนทีเ่ กีย่ วของกับงานอาชีพ
3. อานประกาศ ปาย สัญลักษณทพ่ี บเห็นในทีท่ าํ งานตาง ๆ และถายโอนเปนคํา หรือขอความ
4. บรูณาการเรียนในชัน้ เรียนกับการแสวงหาความรูจ ากแหลงการเรียนรูต า ง ๆ ทัง้ ในและนอกชัน้
เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ โครงสรางทางภาษาที่ใช บรรยายเหตุการณในปจจุบนั (Present Simple, Present
Continuous, Present Perfect) ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Future Tense) ประโยค Active &
Passive Voice ประโยคเงือ่ นไข (Conditional Sentences) Modals การเปรียบเทียบ (Comparison) การใชเครื่อง
หมายวรรคตอน (Punctuation Marks) คําบุพบท (Preposition) ฝกการอานขอความทัว่ ไป ประกาศ การเขียน
บันทึกสัน้ ๆ ศึกษาความหมายของศัพทภาษาอังกฤษเบื้องตนที่จําเปนในงานอาชีพ
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
1
(2)
(English for Specific Purposes)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหความรู ความเขาใจการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตกับสาขางาน
อาชีพ
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ แสวงหาความรูแ ละใชกลยุทธในการเรียนเพือ่
พัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายของศัพท สํานวน ทีใ่ ชในงานอาชีพของตนในสถานการณตา ง ๆ
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2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชโครงสรางประโยค ศัพท สํานวนตามความจําเปนทีจ่ ะตองใชในสถาน
การณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
3. ใชกลยุทธในการอาน เพือ่ ความเขาใจ และถายโอนขอมูลทีส่ าํ คัญจากการอานเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับ
งานอาชีพของตน และเรือ่ งทัว่ ไป
4. นําเสนอขอมูลไดทั้งในรูปแบบของการสนทนาและการบรรยาย การอภิปราย
5. บรูณาการเรียนในชัน้ เรียนกับการแสวงหาความรูจ ากแหลงการเรียนรูต า ง ๆ ทัง้ ในและนอกชัน้
เรียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของคําศัพท สํานวน ที่ใชในงานอาชีพ และในสถานการณตาง ๆ เพือ่ นําไปใชในการ
สนทนาโตตอบโดยใชโครงสรางประโยคพืน้ ฐานไดอยางเหมาะสม อานและฟงเรือ่ งราวเนือ้ หาทาง วิชาชีพ
สรุปความในรูปแบบของบันทึกยอ นําเสนอขอมูลทัง้ ในรูปแบบของการเขียน การพูดแบบตาง ๆ อยางถูกตอง
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษทัว่ ไป
1
(2)
(Reading English for General Purposes)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจกลยุทธการอาน เพือ่ ความเขาใจ
2. เพือ่ ใหนาํ กลยุทธในการอานไปใชในบทอานประเภทตาง ๆ ในเรือ่ งเชิงวิชาชีพ และการอานเพือ่
ความเพลิดเพลิน
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของการอาน และรูจ กั แสวงหาความรูเ พิม่ เติมจากการอานในเวลาและนอก
เวลาเรียน
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชกลยุทธในการอาน
เทคนิคการเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานจับใจความ
สําคัญ การอานหาขอมูลเฉพาะ
2. วิเคราะหสวนตาง ๆ ของ คํา ไดแก รากศัพท prefix และ suffix และสวนตาง ๆ ของประโยคที่
จําเปนตอความเขาใจ
3. บอกใจความสําคั ญ รายละเอี ย ด สรุ ป จากสื่ อสิ่ งพิ มพ ท่ี เ ป นเอกสารจริ ง
หรื อจาก
อินเตอรเน็ต
4. เลือกภาพ วาดภาพ เขียนสัญลักษณตรงตามความหมายของประโยค หรือขอความสัน้ ๆ จาก
เรือ่ งทีอ่ า น
5. บรรยายภาพ หรือสัญลักษณดว ยประโยค หรือขอความสัน้ ๆ
6. บันทึกหลังการอาน จุดเดน จุดดอย ประเมินผลพัฒนาการอานของตนเอง

หมวดวิชาสามัญ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ การใชเทคนิคการอานเพื่อความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ จากสือ่ ประเภทตาง ๆ ทัง้ จากเนือ้
หาทางวิชาชีพ สารคดี เรือ่ งราวบันเทิง จากแหลงสือ่ ทีห่ ลากหลาย เชน อินเตอรเน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ
เรือ่ งสัน้ เรือ่ งราวบทความ เอกสาร คูม อื ปายประกาศ ฉลาก และภาพประกอบ โดยใชกลยุทธในการอานที่
เหมาะสมกับเนือ้ หา ศึกษา รากศัพท Prefix และ Suffix วิเคราะหโครงสรางของประโยคเพื่อความเขาใจความ
หมายของคําและขอความทีอ่ า น
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ
1
(2)
(Controlled Writing)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนในรูปแบบตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนรายงานสั้น ๆ บันทึกขอความทางโทรศัพท บันทึกประจําวัน
2. เขียนจดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสตาง ๆ
3. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ
4. รวบรวมสํานวนทางภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับการเขียนในโอกาสตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงและการทํางาน ไดแก การเขียนรายงานสั้น ๆ
การบันทึกขอความทางโทรศัพท การเขียนจดหมายเนื่องในโอกาสตาง ๆ เชน จดหมายเชิญ จดหมายเชิญ การ
ตอบรับ ตอบปฏิเสธคําเชิญ จดหมายลา จดหมายสมัครงาน ฯลฯ กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ การสง emails, e-cards
3000-1224 การใชสอ่ื ผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
1
(2)
(Access Multimedia in English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจการใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ และอินเตอรเน็ต ในการเรียนภาษา
อังกฤษ
2. เห็นประโยชนของการใชสอ่ื และเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา
1. นํา ซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวผี า นดาวเทียม วิดีโอ และอินเตอรเน็ต ไปใชในการพัฒนา
ทักษะทางการ ฟง พูด อาน เขียน
2. กําหนด วางแผน การเรียนรูโดยใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ
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3. รวบรวมและนําเสนอโดยการเขียน และหรือการพูด ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับขอมูลทางวิชาชีพทีไ่ ด
จากการสืบคนจากซีดรี อม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวผี า นดาวเทียม วีดีโอ และอินเตอรเน็ต
4. ประเมินผลความกาวหนาของตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ การใชสื่อผสม เชน ซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวผี า นดาวเทียม วีดีโอ และ
อินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน และคนควาเรื่องราวที่สนับสนุนการเรียนวิชาชีพ รวบ
รวมหลักฐานการศึกษา โดยการนําเสนอในรูปแบบการพูด หรือการเขียน
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน
1
(2)
(English Project Work)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
2. เพือ่ ใหรจู กั การแสวงหาความรูโ ดยเลือกใชสอ่ื และเทคโนโลยีทเี หมาะสม
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกหัวขอการทําโครงงาน
2. กําหนดเปาหมาย จัดเตรียม วางแผน การศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลาย
3. รวบรวม เรียบเรียง ผลงาน
4. นําเสนอโครงงานทีจ่ ดั ทําทัง้ ทีเ่ ปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุม ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
5. สรุป อภิปราย ประเมินผลการทําโครงงานของตนเอง และของเพือ่ น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ทิ าํ โครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งหัวขอทีส่ นใจเปนรายบุคคลและรายกลุม โดยใช
ทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควาและรวบรวมขอมูล แสดงและนํา
เสนอผลงานโดยใชวธิ กี ารและใชสอ่ื ทีห่ ลากหลายใหสอดคลองกับผลงานทีน่ าํ เสนอ และประเมินผลงานของ
ตนเองและของเพือ่ น
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
1
(2)
(English for the Workplace)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการใชภาษาอังกฤษทีจ่ าํ เปนในสถานประกอบการ
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการรูภ าษาอังกฤษ การแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อานประกาศ ปาย สัญลักษณ เครือ่ งหมาย เอกสารประเภทตาง ๆ ในสถานประกอบการ
2. ตอนรับ ถาม - ใหขอ มูลเกีย่ วกับสถานทีท่ าํ งาน
3. กรอกขอมูล เอกสารประเภทตาง ๆ ของสถานประกอบการ
หมวดวิชาสามัญ
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4. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ในทีท่ าํ งาน และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ
5. สรุปหลักฐานการเรียนรู ประเมินความกาวหนาของตนเอง
6. รวมมือกับผูอ น่ื ในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ ภาษาอังกฤษที่จําเปนในการทํางาน การอานประกาศ ปาย สัญลักษณ เครือ่ งหมาย ชื่อ
เครือ่ งมือ อุปกรณ ทีพ่ บในทีท่ าํ งาน การตอนรับ การสอบถาม และใหขอมูล การเขียนรายงานตามแบบฟอรม
การกรอกแบบฟอรม ประเภทตาง ๆ สรุป รวมรวม นําเสนอ อภิปราย ผลงานในรูปแบบตาง ๆ จากเรียนรู
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
1
(2)
(Internet English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทักษะทางเทคโนโลยีพื้นฐาน ในการสืบคนขาวสารทั่วไป
ขอมูลทางวิชาชีพจาก
อินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนรูภ าษาอังกฤษ
2. เพื่อใหเห็นคุณคา ในการแสวงหาความรูด า นภาษาอังกฤษจากเว็บไซตตา ง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. ใช Internet Browser - Internet Explorer หรือ Netscape
2. ปฏิบัติตามรายการ คําสั่ง , search engines ตาง ๆ เชน Google
3. สืบคนเรื่องราว ขาวสาร ทัว่ ไป และขอมูลทางวิชาชีพจาก Websites ตาง ๆ
4. อานและสรุปความจากเรือ่ งทีส่ บื คนมาทัง้ เรือ่ งทางวิชาชีพ และเรือ่ งทีส่ นใจ
5. สง e-mails, e-cards
6. สรุป รวบรวมหลักฐานการฝกทักษะ การฟง อาน เขียน ทีไ่ ดจากเว็บไซตตา ง ๆ
7. นําเสนอผลการฝกฝนทักษะทางภาษาจากอินเตอรเน็ต
8. แนะนําเว็บไซตทม่ี ปี ระโยชนดา นการฝกภาษาแกเพือ่ น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ วิธกี ารสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต โดยใช Browser Software, Search engines และ
Keywords ในการสืบคนขอมูล เลือก Websites ทีฝ่ ก ทักษะทางภาษา และสืบคนขอมูลในหัวขอทีส่ นใจ เชน
News Online, Famous People, Electronic Mail, Web Cards เรื่องทางสาขาอาชีพ
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1
(2)
(Business English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ มีความรูเ กีย่ วกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ชในวงการธุรกิจ
2. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการอานและเขียนจดหมาย และเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ
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3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. อาน สรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลทางธุรกิจ
2. เขียนจดหมายธุรกิจ และกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจประเภทตาง ๆ
3. เขียนขอมูลเกีย่ วกับบุคคล สินคา และบริการ สัญลักษณ ตัวยอ
4. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตา ง ๆ
5. บูรณาการเรียนรูใ นชัน้ เรียนกับการเรียนรูด ว ยตนเอง สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากแหลงสือ่ ตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพท สํานวนภาษา ที่ใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ ฝกการอานเอกสาร
ทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กําหนดการ สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากสือ่ ตาง ๆ การเขียนโตตอบ
ทางธุรกิจ การเขียนบันทึกขอความ การบันทึกโทรศัพท การเขียนจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ
การเขียนบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ การติดตอธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต e-commerce
3000-1229 ภาษาอังกฤษเพือ่ การออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา
1
(2)
(English for Fashion Design)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ งราวเกีย่ วของกับการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ตี อ วิชาชีพการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ ทีใ่ ชในวงการแฟชัน่ ปจจุบนั
2. บอกชือ่ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับวงการออกแบบและแฟชัน่
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคา โดยใชใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาทีเ่ กีย่ วกับการ
ตัดเย็บและแฟชัน่ ไดเหมาะสมบุคคลและกาลเทศะ
4. สรุปเรื่องราวที่ไดจากการอานหรือฟงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการออกแบบและแฟชั่นในรูปแบบ
ของการจดบันทึก กรอกขอมูล
5. สืบคน นําเสนอเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา ในรูปแบบของการพูดและการ
เขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ โครงสรางประโยคพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วของกับการออกแบบตัดเย็บเสือ้
ผา วงการแฟชัน่ บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงในวงการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา การถาม และใหขอ มูล สินคา และบริการ
การแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การอานหรือฟงเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วของกับการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา นํา
เสนอ เขียนบรรยายเสื้อผาแบบตาง ๆ

หมวดวิชาสามัญ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิง่ ทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก - 14
3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสง่ิ ทอ
1
(2)
(English for Textile Technology)
จุดประสงคทว่ั ไป
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีสง่ิ ทอ
2. เพื่ อ ให เ ห็ น ประโยชน ข องภาษาอั งกฤษที่ ใ ช ใ นงานอาชี พ ด า นสิ่ งทอ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช
เทคโนโลยีดานตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีสง่ิ ทอ
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพืน้ ฐานในการสนทนา การขอและใหขอ มูลเกีย่ วกับสินคา และ
บริการ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ การเจรจาตอรอง
3. สรุปเรื่องราวทีไ่ ดจากการอานหรือฟงเนือ้ หา ทีเ่ กีย่ วของกับงานเทคโนโลยีสง่ิ ทอในรูปแบบของ
การจดบันทึกสัน้ ๆ กรอกขอมูล
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของการพูดสาธิต และการ
เขียนขัน้ ตอน การบรรยาย การอภิปราย
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ทีเ่ กีย่ วกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีสง่ิ ทอ จากแหลงการเรียนรูท ่ี
หลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิคโดยอานเรือ่ งทีเกีย่ วกับดานเทคโนโลยีสง่ิ ทอ เชน การออกแบบ ตกแตง ผลิต
ภัณฑผา การยอม การใช คอมพิวเตอรชว ยในการออกแบบและการผลิต การอานคูม อื ขัน้ ตอนการทํางาน
ความปลอดภัย สัญลักษณ เครือ่ งหมาย ตาราง ภาพประกอบ ขอแนะนํา ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานที่ใช
ในการสนทนาทัง้ ในหัวขอทัว่ ๆ ไป และการทํางาน การเขียนขัน้ ตอน อธิบาย เสนอ อภิปรายขอมูลที่เกี่ยว
ของกับเทคโนโลยีสง่ิ ทอ ทัง้ ในรูปแบบของการพูดสาธิต และเขียนบรรยาย
3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
1
(2)
(English for Home Economics Business)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษดานธุรกิจคหกรรม
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ตี อ การทําธุรกิจดานคหกรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคทีใ่ ชในงานธุรกิจคหกรรม
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาพืน้ ฐานในการสนทนา การขอและใหขอ มูลเกีย่ วกับสิน
คา และบริการ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ การเจรจาตอรอง
3. สรุปเรื่องราวที่ไดจากการอานหรือฟงเนื้อหา ที่เกี่ยวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการจด
บันทึก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ทีเ่ กีย่ วของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียนขั้น
ตอน การบรรยาย การอภิปราย
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ทีเ่ กีย่ วกับการทธุรกิจดานคหกรรม จากแหลงการเรียนรูท ห่ี ลาก
หลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ศัพท สํานวนตาง ๆ ทีใ่ ชในงานธุรกิจคหกรรม และบอกชื่อของวัสดุตาง ๆ ที่ใชในงานคหกรรม
สมัยใหมได ศึกษาโครงสรางประโยคพืน้ ฐานเพือ่ นําไปใชในการสนทนาทัง้ ในหัวขอทัว่ ๆ ไป และหัวขอที่
เกีย่ วของกับงานคหกรรม อานและฟงเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วของกับงานคหกรรม สัญลักษณ เครือ่ งหมาย ตาราง ภาพ
ประกอบ การเขียนขัน้ ตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับงานคหกรรมไดทง้ั ในรูปแบบของ
การพูดสาธิต และเขียนบรรยาย
3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
1
(2)
(English for Restaurant and Hotel Food)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่มีตอการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกชือ่ อาหาร เครือ่ งดืม่ อุปกรณและเครื่องปรุงอาหาร
2. ใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับอาหารและเครือ่ งดืม่
3. สนทนาในงานบริการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
4. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ที่ใชในการใหบริการดานอาหารโรงแรมและ
ภัตตาคาร และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียน กับการแสวงหาความรูจ ากแหลงการเรียนรูต า ง ๆ ทัง้ ในและนอกชัน้
เรียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาที่ใชในการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร ชือ่ และ
ประเภทของอาหาร เครือ่ งดืม่ อุปกรณและเครือ่ งปรุงอาหาร ฝกปฏิบตั กิ ารฟง พูด การตอนรับลูกคา การใหคาํ
แนะนําเกีย่ วกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การสนทนาในงานบริการทีเ่ กีย่ วของ การอานและเขียนรายการอาหาร
3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
1
(English for Food Technology)
จุดประสงคทว่ั ไป
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร

หมวดวิชาสามัญ
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2. เพื่ อ ให เ ห็ น ประโยชน ข องภาษาอั ง กฤษ ที่ ใ ช ใ นงานอาชี พ ด า นอาหารที่เกี่ยวของกับ การใช
เทคโนโลยีดานตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีอาหาร
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอ มูลเกีย่ วกับสินคา และ
บริการ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ การเจรจาตอรอง
3. สรุปเรือ่ งราวทีไ่ ดจากการอานหรือฟงเนือ้ หา ทีเ่ กีย่ วของกับงานเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของ
การจดบันทึก
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของการพูดสาธิต และการ
เขียนขัน้ ตอน การบรรยาย การอภิปราย
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีอาหาร จากแหลงการเรียนรูท ่ี
หลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติการอาน ฟง เนือ้ หาเกีย่ วกับดานเทคโนโลยีอาหาร เชน สุขอนามัยดานอาหาร และ
โภชนาการ กระบวนการผลิตอาหารประเภทตาง ๆ ศึกษา คําศัพท สัญลักษณ เครือ่ งหมาย ตาราง ภาพประกอบ
ฉลากอาหาร อุปกรณเครือ่ งใชไฟฟาในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานที่
ใชในการสนทนาทัง้ ในหัวขอทัว่ ๆ ไป และการทํางาน การเขียนขัน้ ตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลที่
เกีย่ วของกับเทคโนโลยีอาหาร ทัง้ ในรูปแบบของการพูดสาธิต และเขียนบรรยาย
3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
1
(2)
(English for Arts and Crafts)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานศิลปะและหัตถกรรม
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีใ่ ชในงานอาชีพศิลปะและหัตถกรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ชื่อของวัสดุตาง ๆ ประเภทของงานศิลปะ และหัตกรรม
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะ
และหัตถกรรม การใหบริการ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ การเจรจาตอรอง
3. สรุปเรือ่ งราวทีไ่ ดจากการอานหรือฟงเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ในรูปแบบ
ของการจดบันทึก กรอกขอมูล
4. ถายทอดนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต
และการเขียนขัน้ ตอน การบรรยาย การอภิปราย
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับการงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมจากแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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6. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ทีใ่ ชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมและนําเสนอใน
รูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาทีใ่ ชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ชื่อและ
ประเภทของ งาน อุปกรณ เครือ่ งมือในการผลิตงานศิลปะ และหัตถกรรม บอกชือ่ ของบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงในวง
การศิลปะ ฝกปฏิบตั กิ ารฟง พูด การตอนรับลูกคา การใหคําแนะนํา การสนทนาในงานบริการทีเ่ กีย่ วของงาน
ศิลปะ การอานคูม อื คําแนะนํา ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน นําเสนอผลงาน เขียนบรรยายผลิตภัณฑ งานศิลปะที่
เกีย่ วของ
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน
1
(2)
(Job-Application English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ คําศัพท สํานวนทีเ่ กีย่ วของกับการสมัครงาน
2. เพือ่ ใหมที กั ษะการใชภาษาอังกฤษเปนเครือ่ งมือในการสมัครและสัมภาษณงาน
3. เพือ่ ใหรจู กั การแสวงหาขอมูลเพือ่ การหางาน จากแหลงสือ่ ความรูภ าษาอังกฤษตาง ๆ
4. เพื่อใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษสมัครและสัมภาษณงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. อาน สรุปสาระสําคัญ และรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานตําแหนงตาง ๆ
2. วิเคราะหเลือกตําแหนงงานทีต่ รงกับคุณสมบัตขิ องตน
3. เขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติยอ และกรอกใบสมัคร
4. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษาทีถ่ กู ตองเหมาะสมกับตําแหนงงาน
5. สืบคนขอมูล การหางานทําจากแหลงความรูที่หลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการสมัครงาน คุณสมบัตผิ สู มัคร ขอมูลสวนตัว ขอ
มูลการศึกษา ประสบการณทาํ งาน ผูรับรองผูสมัคร อานและสรุปใจความสําคัญประการรับสมัครงาน เขียนจด
หมายสมัครงาน ประวัติยอ หนังสือรับรองการทํางาน ประวัตสิ ว นตัว กรอกแบบฟอรมใบสมัครประเภทตาง ๆ
ฝกปฏิบตั โิ ตตอบการสัมภาษณงาน สืบคนและนําเสนอขอมูลหางานทําจากแหลงความรู ตาง ๆ เชน
อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ ฯลฯ
3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
1
(2)
(English for Computing)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ ศัพทเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ชในงานคอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกบั การเรียนภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาสามัญ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ฟงและสรุปใจความเรือ่ งทีฟ่ ง
2. อานตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง คูม อื การใชงานตาง ๆ
3. ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ทีป่ รากฏในโปรแกรม computer software ตาง ๆ
4. ใช Word Processing พัฒนาทักษะการเขียน โดยใช spell and grammar checkers
5. เขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
6. รวบรวมการใช คําสั่ง ตัวชวย การแกปญ
 หา ทีป่ รากฏในโปรแกรมสําเร็จรูป ตาง ๆ เพือ่ การ
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ การฟง อาน เรื่องราว เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของกับคอมพิวเตอร ศึกษาคําศัพท สํานวน โครง
สรางภาษาทีเ่ กีย่ วของกับการใชคอมพิวเตอร ฝกอาน ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน สาเหตุ
และการแกปญ
 หาตาง ๆ ทีพ่ บในโปรแกรมคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของ ขอมูลทีไ่ ด
จากทางอินเตอรเน็ต การฝกเขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส (E-Mail)
3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
(2)
(English for Information Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ ทีใ่ ชในเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อใหเห็นคุณคาของการแสวงหาความรู โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
การเรียนรูภ าษาอังกฤษ
มาตรฐานรายวิชา
1. สืบคนและแลกเปลีย่ นขอมูลทางเทคนิคทีไ่ ดจากอินเตอรเนตและแหลงอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
2. ประยุกตใช ศัพท สํานวนทางภาษา เพื่อการปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูป สื่อประสม และ
อินเตอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ การฟง อานคําสั่ง คําแนะนํา เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสาร
สนเทศ ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาทีเ่ กีย่ วของกับการประยุกตใชคอมพิวเตอร ระบบปฏิบตั กิ าร
สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการเรียนภาษาอังกฤษ อินเตอรเน็ต ระบบการสือ่ สารและขอมูล
การเขียนบรรยาย ลําดับขัน้ ตอน
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
1
(Agricultural Business English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ชใน ธุรกิจเกษตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

(2)

ก - 19
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ตี อ อาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร
มาตรฐานรายวิชา
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริหารทางดานการเกษตร
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ
3. แสวงหาความรูทางดานการเกษตร โดยผานสือ่ ทีห่ ลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบตั ิ การใหและขอขอมูล การบรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทาง
การเกษตร ศึกษาขอมูลในการแนะนําตัวเองและผูอ น่ื การตอนรับลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโต
ตอบทางโทรศัพท กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอ
มูลทีเ่ กีย่ วกับการนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการเกษตร ผานสือ่ ทีห่ ลากหลาย การ
ติดตอธุรกิจ E-Commerce
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
1
(2)
(Fishery Business English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ชใน ธุรกิจประมง
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ตี อ อาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร
มาตรฐานรายวิชา
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริการทางดานการประมง
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ
3. แสวงหาความรูทางดานการประมง โดยผานสื่อที่หลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบตั ิ การขอและใหขอ มูล บรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทางการ
ประมง การแนะนําตัวเองและผูอ น่ื การตอนรับลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโตตอบทางโทรศัพท
การกรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอมูลทีเ่ กีย่ วกับ
การนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการประมง ผานสื่อที่หลากหลาย การติดตอธุรกิจ
E-Commerce
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
1
(2)
(Independent Study in English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจกระบวนการเรียนรูภ าษาอังกฤษ ในการพัฒนาทักษะทางภาษา
ของตน โดยมีผสู อนภาษาอังกฤษเปนทีป่ รึกษา แนะนํา

หมวดวิชาสามัญ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิง่ ทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก - 20
2. เพื่อใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีและแหลงสือ่ ทีห่ ลาก
หลาย
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห ปญหา ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะทาง การ ฟง พูด อาน เขียน
2. วางแผนการ กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความสน
ใจ
3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนทีเ่ หมาะสมกับวิธกี ารเรียนรูข องตน วิเคราะห แกไขปญหา
4. เขียนบันทึก ประเมินความกาวหนา จุดเดน จุดดอยในการฝกทักษะทางภาษาของตน
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู นําเสนอ อภิปราย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ วางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจ โดยใช
กระบวนการฝกหัดผูเ รียนใหรจู กั วิธกี ารแสวงหาความรูเ พือ่ การพัฒนาตนเอง เลือกใชสอ่ื เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
กับวิธกี ารเรียนรูข องตนทีม่ ใี นศูนยการเรียนรูภ าษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงสือ่ ทีห่ ลากหลาย เขียน
บันทึก วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของตน ประมินความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตน
เอง และนําเสนอในรูปแบบของการสรุปผล หรืออภิปราย
3000-1241 ภาษาอังกฤษเพือ่ การใชงานในเรือ 1
1
(2)
(Maritime English 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ชในการติดตอสือ่ สารในเรือ
2. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิบตั งิ านในเรือ
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกบั งานในเรือ
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ
2. ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย
3. เขียนบันทึก กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ
4. รวบรวม คําศัพทเทคนิคทีเ่ กีย่ วของกับงานเรือและนําไปใชในการสือ่ สารในสถานการณตา ง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน เพือ่ การติดตอสือ่ สารในเรือ การอานคําสั่ง
คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย แผนที่ ปายประกาศ สัญลักษณ เครือ่ งหมาย ตาราง พยากรณ
อากาศ และขอมูลทางอุตนุ ยิ มวิทยา คูม อื การใชเครือ่ งมืออุปกรณ สิง่ พิมพเกีย่ วกับเรือ และการเดินเรือ การ
ใชภาษาอังกฤษเพือ่ การติดตอสือ่ สารทางเรือตามมาตรฐานขององคการทางทะเลระหวางประเทศ
(IMO
Standard Marine Communication Phrase)
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3000-1242 ภาษาอังกฤษเพือ่ การใชงานในเรือ 2
1
(2)
(Maritime English 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การใชงานในเรือ 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ชในการติดตอสือ่ สารในเรือ
2. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิบตั งิ านในเรือ
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกบั งานในเรือ
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ
2. ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย
3. เขียนบันทึก รายงาน กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ
4. รวบรวมคําศัพทเทคนิคทีเ่ กีย่ วของกับงานเรือและนําไปใชในการสือ่ สารในสถานการณตา ง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตอเนือ่ งจาก ภาษาอังกฤษเพือ่ การใชงานในเรือ 1 ปฏิบตั ิ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน
เขียน เพือ่ การติดตอสือ่ สารในเรือ การอานคําสั่ง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย แผนที่ ปาย
ประกาศ สัญลักษณ เครือ่ งหมาย ตาราง พยากรณอากาศ และขอมูลทางอุตนุ ยิ มวิทยา คูม อื การใชเครือ่ งมือ
อุปกรณ สิง่ พิมพเกีย่ วกับเรือ และการเดินเรือ การใชภาษาอังกฤษเพือ่ การติดตอสือ่ สารทางเรือตามมาตรฐาน
ขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Standard Marine Communication Phrase)
3000-1243 ภาษาจีนเบือ้ งตน
1
(2)
(Basic Chinese)
จุดประสงครายวิชา
เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ การฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนเบือ้ งตน ที่ใชในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพืน้ ฐานทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาจีนเบือ้ งตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน
ขัน้ พืน้ ฐานทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความสัน้ ๆ

หมวดวิชาสามัญ
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3000-1244 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร

1

(2)

(Chinese for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาจีนเบือ้ งตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ ภาษาจีนในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการขอและใหขอ มูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบตั กิ ารฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนตามสถานการณตา ง ๆ การขอและใหขอ มูลเกีย่ วกับทิศ
ทาง เวลา สถานที่ บุคคล สิง่ ของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระ
สําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ
3000-1245 ภาษาญีป่ นุ เบือ้ งตน

1

(2)

(Basic Japanese)

จุดประสงครายวิชา
เพือ่ ใหผเู รียนสามารถใชภาษาญีป่ นุ ในการฟง พูด อาน และเขียนเบือ้ งตน ทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพืน้ ฐานทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/ อานคําและประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาญีป่ นุ เบือ้ งตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน
ขัน้ พืน้ ฐานทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความสัน้ ๆ
3000-1246 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ การสือ่ สาร

1

(Japanese for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ เบือ้ งตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาญี่ปุนในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการขอและใหขอ มูล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบตั กิ ารฟง พูด อาน และเขียนภาษาญีป่ นุ ตามสถานการณตา ง ๆ การขอและใหขอ มูลเกีย่ วกับทิศ
ทาง เวลา สถานที่ บุคคล สิง่ ของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระ
สําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ
3000-1247 ภาษาฝรัง่ เศสเบือ้ งตน

1

(2)

(Basic French)

จุดประสงครายวิชา
เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจการใชภาษาฝรั่งเศสในการฟง พูด อาน และเขียนเบือ้ งตน ทีใ่ ชในชีวติ
ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพืน้ ฐานทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ฝกปฏิบตั กิ ารฟง พูด อาน และเขียนภาษา
จีนขัน้ พืน้ ฐานทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอ มูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความสัน้ ๆ
3000-1248 ภาษาฝรัง่ เศสเพือ่ การสือ่ สาร

1

(2)

(French for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาฝรัง่ เศสเบือ้ งตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตา ง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการขอและใหขอ มูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝรัง่ เศสตามสถานการณตา ง ๆ การขอและใหขอมูลเกี่ยว
กับทิศทาง เวลา สถานที่ บุคคล สิ่งของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและ
สรุปสาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ
หมวดวิชาสามัญ
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3000-1249 ภาษาเยอรมันเบือ้ งตน
1
(2)
(Basic German)
จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการฟง พูด อาน และเขียนเบือ้ งตน ทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพืน้ ฐานทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาเยอรมันเบือ้ งตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษา
จีนขัน้ พืน้ ฐานทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอ มูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความสัน้ ๆ
3000-1250 ภาษาเยอรมันเพือ่ การสือ่ สาร
1
(2)
(German for Communication)
ผานการเรียนวิชาเยอรมันเบือ้ งตนมากอน
จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการขอและใหขอ มูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบตั กิ ารฟง พูด อาน และเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอ มูลเกีย่ วกับ
ทิศทาง เวลา สถานที่ บุคคล สิง่ ของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ
3000-1251 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1
3
(6)
(English for Industrial Instrumentation 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการใชภาษาอังกฤษไดถกู ตองตามหลักเกณฑของภาษา
2. เพือ่ ศึกษาคําศัพทและสํานวนทีเ่ ปนพืน้ ฐานของสาขาอาชีพ
3. เพือ่ ใหมที กั ษะในการใชภาษาไดเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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4. เพื่อใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษเพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา
2. บอกความหมายของศัพทเทคนิคใช และ รวบรวมคําศัพททเ่ี กีย่ วของกับวิชาชีพ
3. อานเรือ่ ง และสรุปใจความสําคัญจากเรือ่ งทีอ่ า นและ ถายโอนสือ่ ความหมายเปนขอความ
4. พูดโตตอบในสถานการณตา ง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
5. บูรณาการเรียนรูใ นชัน้ เรียนกับการเรียนรูด ว ยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู ประเมินผลความกาวหนาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ โครงสรางภาษาเกี่ยวกับ การใชคํานําหนานาม (articles และ determiners) คํานามทีน่ บั
ไดและนับไมได (countable & uncountable nouns) บุรุษสรรพนาม คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ
(possessive adjective) การเปรียบเทียบ (comparisons) Relative clauses รูปแบบและการใชคํากริยาวิเศษณ
(formation & use of adverbs) คําบุพบทแสดงเวลาและสถานที่ (prepositions of time & location) การสราง
ประโยคบอกเลาและปฏิเสธ การใช Tense และการใชกริยาชวย (modal auxiliaries) passive voice, adverbial
clauses of time และ ประโยคเงือ่ นไข( conditional sentences) ฝกปฏิบตั กิ ารอานเรือ่ งทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับดาน
เทคโนโลยีปโ ตรเลียมเบือ้ งตน การสนทนาโตตอบในชีวติ ประจําวันทีเ่ กีย่ วของกับงานอาชีพ
3000-1252 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานเครือ่ งมือวัด 2
2
4)
(English for Industrial Instrumentation 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับโครงสรางประโยค
2. เพือ่ ใหมที กั ษะในการใชภาษาในชีวติ ประจําวัน
3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชศพั ทสาํ นวนทีเ่ กีย่ วของกับงานอาชีพในสถานการณตา ง ๆ
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูด ว ยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู ประเมินผลความกาวหนาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางทางภาษาเกี่ยวกับการใช present simple, past simple, present perfect, past perfect
และ past perfect continuous, passive constructions การใช phrasal verbs, word formation, word families และ
verb form after other verbs and adjectives ฟง และพูดโตตอบโดยใชโครงสรางทางภาษาที่ศึกษาในสถาน
การณตาง ๆ การเขียนรายงานสั้น ๆ

หมวดวิชาสามัญ
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3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 1
3
(6)
(English for Petroleum Technology 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ชในงานปโตรเลียม
2. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจในการอานคูม อื อุปกรณและเอกสารดานเทคโนโลยีปโ ตรเลียม
3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษเพือ่ นําไปใชในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. อานและสรุปใจความสําคัญจากการอานคูม อื อุปกรณ และเอกสารดานเทคโนโลยี
2. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคและสํานวนตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับสาขาอาชีพ
3. อธิบาย บรรยาย ขอเท็จจริงและเหตุการณตาง ๆ ในสถานการณการทํางาน โดยการเขียน
และการพูดใชภาษาทีถ่ กู ตองเหมาะสมตามมารยาทสังคม
4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูด ว ยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู ประเมินผลความกาวหนาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบตั ิ ฝกอานขอความ อานคูม อื อุปกรณเครือ่ งมือ และเอกสารภาษาอังกฤษทางดานเทคโนโลยี
ในงานป โ ตรเลี ย ม ศึ ก ษาความหมายและการใช คําศั พ ท เ ทคนิ ค ฝ กการใช โ ครงสร า งทางภาษาในเรื่ อ ง
conditional sentences, reduced clause, reported speech, modal auxiliaries with perfect infinitive, expressing
scientific truths and physical phenomena, properties of materials, expressing composition of substances and
description of technical processes, expressing warnings, reporting manufacturing defects and types of
damage, expressing different types of units of measurement สนทนาโตตอบตามเหตุการณของสถานการณใน
ทีท่ าํ งาน
3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 2
2
(4)
(English for Petroleum Technology 2)
จุดประสงครายวิชา
เพือ่ ใหมที กั ษะในการสือ่ สารดวยการฟง พูด อาน และเขียนไดถกู ตองตามสถานการณตา ง ๆ
ในชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน โดยใชสํานวนภาษาเหมาะสมและถูกตองตามสถาน
การณ
2. ใชภาษาในการใหคําแนะนํา แสดงความตองการ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และสื่อสารได
อยางเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
3. อานและ ตีความ สัญลักษณ แผนภูมิ ตาราง โดยถายโอนสื่อความหมายโดยการพูด หรือเขียน
บรรยายเปน คํา หรือขอความ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูด ว ยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู ประเมินผลความกาวหนาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ พัฒนาทักษะการพูดเกีย่ วกับตนเอง กลาวคําตอนรับและทักทาย การพูดติดตอกับบุคคล
อืน่ สนทนาเกีย่ วกับกิจวัตรประจําวัน การบอกเวลา บอกทีต่ ง้ั ทิศทาง การใหคําแนะนํา การขอรอง การเสนอ
ใหความชวยเหลือ การบรรยายลักษณะบุคคล การใหขอ มูลทางตัวเลข การขอคําอธิบายเกี่ยวกับโครงการ
ความตัง้ ใจ การเลาเรื่อง การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ
3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 3
2
(4)
(English for Petroleum Technology 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะในการอานขอความเกีย่ วกับเทคโนโลยีปโ ตรเลียมไดตามระดับทีเ่ รียน
2. เพือ่ ใหมที กั ษะในการใชพจนานุกรมเปนเครือ่ งมือในการเพิม่ พูนความรูด า นคําศัพทได
3. เพือ่ ใหมที กั ษะในการฟงและพูดตัง้ คําถามเกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ า นและฟงได
4. เพือ่ ใหเจตคติทด่ี ตี อ ภาษาอังกฤษเพือ่ นําไปใชในงานปโตรเลียม
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชกลยุทธในการอานเพือ่ ความเขาใจและถายโอนขอมูลเนือ้ หาทีอ่ า น
2. นําเสนอขอมูลรายงานขัน้ ตอนการทํางานได
3. นําเสนอผลงาน ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน แสดงความคิดเห็นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะ
สมกับวัฒนธรรมสังคม
4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูด ว ยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู ประเมินผลความกาวหนาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา โครงสรางทางภาษา ทีใ่ ชในสถานการณตา ง ๆ ฝกการอานขอความเกีย่ วกับเอกสารเทคโนโลยี
ปโตรเลียมโดยใชกลยุทธในการอานเพือ่ ความเขาใจ การเดาความหมาย การใชพจนานุกรม ฝกการฟงและ
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําหรือคําสัง่ คําอธิบาย การตัง้ คําถามเกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ดอา นและไดฟง หรือขอคําแนะนํา
การพูดรายงานขัน้ ตอนการทํางานและเสนอผลงาน การแสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย การกลาวคํา
แสดงความเสียใจ ความปรารถนา (wishes) การใหสัญญาการใหรายละเอียดสวนบุคคล และการเลาเหตุการณ
ในอดีต และการลําดับเหตุการณ
3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 4
2
(English for Petroleum Technology 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจในการอานคูม อื คําแนะนําการใชอปุ กรณตา งๆ
หมวดวิชาสามัญ

(4)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิง่ ทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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2. เพือ่ ใหมที กั ษะในการฟงและจดบันทึกสรุปคําบรรยายได
3. เพือ่ ใหเจตคติทด่ี ตี อ ภาษาอังกฤษเพือ่ นําไปใชในงานปโตรเลียม
มาตรฐานรายวิชา
1. อานสรุปใจความ และบันทึกขอความสําคัญจากเรือ่ งทีฟ่ ง หรืออานได
2. โตตอบเกีย่ วกับหัวขอทีไ่ ดอา นหรือฟง
3. บูรณาการเรียนรูใ นชัน้ เรียนกับ การเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู ประเมินผลความกาวหนาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการอานเอกสารทางเทคนิค คูม อื คําแนะนําเกีย่ วกับการใชอปุ กรณและเครือ่ งมือฝก
การตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไดอานหรือฟงคําบรรยาย จดบันทึกคําบรรยายและฝกการยอหรือ
สรุปเรือ่ งทีไ่ ดอา นหรือฟง
3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 5
2
(4)
(English for Petroleum Technology 5)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทักษะในการอานเอกสารเกี่ยวกับคูมือการใชอุปกรณ และขอความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแกซ และน้าํ มัน
2. เพือ่ ใหมที กั ษะในการใชภาษาอังกฤษในการสือ่ สารโดยทางวิทยุมอื ถือได
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีปโ ตรเลียม
มาตรฐานรายวิชา
1. อานสรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลดานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
2. พูดโตตอบตามสถานการณตางๆโดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร
3. บูรณาการเรียนรูใ นชัน้ เรียนกับการเรียนรูด ว ยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู ประเมินผลความกาวหนาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกอานเอกสาร อานคูม อื อุปกรณ และขอความทีเ่ กีย่ วกับอุตสาหกรรมกาซและน้าํ มัน ฝกการ
ฟงและปฏิบตั ติ ามคําสัง่ คําแนะนํา คําอธิบายทางเทคนิคหรือคําสั่งตาง ๆ ทําบทฝกทีเ่ ลียนแบบสถานการณจริง
ในการปฏิบตั งิ านการขุดเจาะน้าํ มัน ฝกการพูดทางวิทยุมอื ถือ โดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3000-1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
(Thai Life and Culture)

1

(1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะของเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาและสืบทอดวัฒน
ธรรมไทย
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณการใชหลักธรรมของศาสนาในการดํารงชีวติ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ใี นการสรางจิตสาธาณะรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักธรรมและศาสนพิธใี นการดําเนินชีวติ ประจําวัน
2. ทําประโยชนตอ สวนรวมเพือ่ อยูร ว มกันดวยจิตสาธารณะ
3. ปฏิบตั ติ นเปนพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อการดํารงชาติและมีความภาคภูมิใจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การวิเคราะหและประเมินสถาน
การณเพือ่ สรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมตามหลักธรรมของศาสนา
การรักษาเสถียรภาพของสังคม
วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมทองถิน่ ทีส่ าํ คัญ
3000-1302 ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
(Local Wisdom)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจลักษณะทัว่ ไปของภูมปิ ญ
 ญา คานิยม และประวัตคิ วามเปนมาของทองถิน่
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสราง วิวฒ
ั นาการของระบบสังคมแบบดัง้ เดิม ในการประกอบ
อาชีพ และหัตถกรรมทองถิน่
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ตี อ การสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหประวัติศาสตรและเหตุการณตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับความเปนชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาไทย
2. วิเคราะหความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลก
3. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ความสัมพันธของสังคมกับคานิยม ประวัตศิ าสตรและความเจริญเติบโตของทองถิน่
อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติทป่ี รากฏในสังคมและวัฒนธรรมทองถิน่ ทีส่ ง เสริมและสนับสนุนการประกอบ

หมวดวิชาสามัญ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิง่ ทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก - 30
อาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
เศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการทรัพยากรในผลิตและการบริโภคตามหลัก

3000-1303 ภูมฐิ านถิน่ ไทย
(Geographical and History Study of Thailand)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจภูมศิ าสตรและประวัตศิ าสตรทอ งถิน่
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหอทิ ธิพลของภูมศิ าสตรและประวัตศิ าสตร ตอการสรางสรรควัฒนธรรม
เอกลักษณการดํารงชาติไทย และการทองเทีย่ ว
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ตี อ การสืบสานวัฒนธรรมและการทองเทีย่ ว
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ ทางภูมศิ าสตรและประวัตศิ าสตรทเ่ี กีย่ วของกับวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปญญาไทย การดํารงชาติไทย การทองเทีย่ วและการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
2. วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒน
ธรรมและมีจติ สํานึกตอการอนุรกั ษทรัพยากรและสิง่ แวดลอมเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
3. ใชขอ มูลภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การทองเทีย่ วและการพัฒนา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ อิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตอการสรางสรรควัฒนธรรม เอก
ลักษณการดํารงชาติไทย ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ กับการสืบสานวัฒนธรรม การทองเทีย่ วและการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย
(Thai Politics and Administration)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิวฒ
ั นาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิ
มนุษยชน การบริหารราชการแผนดิน และการปกครองทองถิน่
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั ติ นเปนพลเมืองดี
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ใี นการมีสว นรวม และติดตามขอมูลขาวสารทีเ่ กีย่ วของกับการ
พัฒนาประเทศและทองถิน่
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหววิ ฒ
ั นาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิ-มนุษย
ชน การบริหารราชการแผนดิน และการปกครองทองถิน่
2. มีสวนรวมในการเมืองการปกครอง
3. ใชขอ มูลทางการเมืองการปกครองเพือ่ การพัฒนาตนเองและสังคม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ก - 31
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ วิวฒ
ั นาการการเมืองการปกครองของไทย พรรคการเมือง องคกรอิสระตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ การเลือกตัง้ นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิมนุษยชน การบริหารราชการแผนดิน และ
การปกครองทองถิน่
3000-1305 ระบบภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การวางแผนและพัฒนา
2
(Geographical Information System for Planning and Development)

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร วางแผนและพัฒนาโดยอาศัย
ขอมูลทางภูมศิ าสตร
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ใี นการวางแผนและพัฒนาดวยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชแผนทีแ่ ละเครือ่ งมือทางภูมศิ าสตรในการคนหาขอมูลภูมสิ ารสนเทศ
2. วิเคราะหภมู ศิ าสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต
3. ใชระบบภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ความหมาย ความสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information
System) และสัมผัสระยะไกล (Remote Sensing) ประโยชนของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ภูมศิ าสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางบุคลากรหรือองคกรกับระบบสาร
สนเทศภูมิศาสตร
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เพื่อใหสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการ
บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ใี นการดํารงชีวติ อยางมีดลุ ยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดวิชาสามัญ
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มาตรฐานรายวิชา
1. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุม คา
โดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เผยแพรแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรในการผลิต
และบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ใหเกิดดุลยภาพในการดํารงชีวติ
อยางมีความสุขและภาคภูมใิ จ
3000-1307 ชีวติ กับสิง่ แวดลอมและเทคโนโลยี
(Environment, Technology and Life)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกบั สิง่ แวดลอม และระบบนิเวศ
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีกบั ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ตี อ การใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกบั สิง่ แวดลอมและระบบนิเวศ และความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยี สิง่ แวดลอมและการพัฒนาประเทศ
2. บริหารจัดการสิง่ แวดลอมโดยอาศัยเทคโนโลยีและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
3. ใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ สิง่ แวดลอมและระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางมนุษยกบั สิง่ แวด-ลอม
และระบบนิเวศ เทคโนโลยี สิง่ แวดลอม และการพัฒนาประเทศ การประยุกตใชเทคโนโลยีรว มกับภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิน่ และสถานการณสง่ิ แวดลอมในปจจุบนั
3000-1308 มนุษยกบั การจัดสภาพแวดลอม
(Human and Environmental Arrangement)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกบั การจัดสิง่ แวดลอมในชุมชน หลักการอนุรกั ษสง่ิ แวด
ลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ อยางยัง่ ยืน
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูไ ปใชแกไขปญหามลภาวะตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั
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3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ี ในการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถิน่
อยางยัง่ ยืน
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกบั การจัดสิง่ แวดลอม
2. เสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลภาวะ
3. รวมอนุรกั ษสง่ิ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ อยางยัง่ ยืน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ ความสัมพันธของมนุษยกบั การจัดสิง่ แวดลอมทีด่ ใี นชุมชน ปญหาตางๆ อัน
อาจเกิดขึน้ ในชุมชน มลภาวะ การสรางความเขาใจระหวางบุคคลและกลุม คนในชุมชน การเสริมสรางแรง
กระตุน ใหเกิดความรวมมือทีจ่ ะเรียนรูร ว มกันในชุมชน และการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถิน่ อยางยัง่ ยืน
3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด
(Quality of Life and Clean Technology)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดและการประหยัดพลังงาน
2. เพือ่ ใหสามารถใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษสิง่ แวดลอม ตรวจ ประเมิน และเขียน รายงาน
เทคโนโลยีสะอาดเบือ้ งตน
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ตี อ การใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษสิง่ แวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษสิง่ แวดลอม และการประหยัดพลังงาน
2. ตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบือ้ งตน
3. กําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย
4. นําทรัพยากรกลับมาใชใหม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ การใชเทคโนโลยีสะอาด ความสําคัญของการลดมลพิษสิง่ แวดลอม เทคนิค
การตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบือ้ งตน การกําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย การนํา
ทรัพยากรกลับมาใชใหม การประหยัดพลังงาน และการจัดหาพลังงานทดแทน

หมวดวิชาสามัญ
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3000-1601 หองสมุดกับการรูส ารสนเทศ
(Library and Information Literacy)

1

(1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสําคัญของหองสมุด แหลงเรียนรู ขอมูลสารสนเทศ และหลักในการ
คน
ควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศ
2. เพือ่ ใหสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชเครือ่ งมือชวยคนในรูปแบบตาง ๆ
3. เพือ่ ใหสามารถเลือก รวบรวม และนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ
4. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ใี นการศึกษาคนควาเพือ่ พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ความคิด
สรางสรรค สนใจใฝรู ซือ่ สัตย และมีวนิ ยั
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศจากหองสมุดและแหลงเรียนรูต า ง ๆ
2. เลือก/ใชเครือ่ งมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรู อืน่ ๆ
และเรียนรูอ ยางไรพรมแดน
3. เลือก/บันทึกขอมูลสารสนเทศไดตรงตามความตองการ
4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ความสําคัญของหองสมุดและแหลงเรียนรูอ น่ื ๆ ประเภทของขอมูลสารสนเทศรูป
แบบตาง ๆ เครือ่ งมือและวิธกี ารใชเครือ่ งมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ การเลือกใชและรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ และการนําเสนอผลการศึกษาคนควา
3000-1602 นันทนาการเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
(Recreation for Quality of Life Development)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสําคัญ และหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ
2. เพือ่ ใหมที กั ษะในการเลือก จัดและทํากิจกรรมนันทนาการทีเ่ หมาะสมกับอาชีพของตน
3. เพือ่ ใหสามารถปองกันอุบตั ภิ ยั ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
4. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ี ในการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชเสริมสรางสุขภาพในชีวติ
ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการตามธรรมชาติของมนุษย
2. จัด/ทํากิจกรรมนันทนาการตามความตองการและความถนัด เพื่อสรางเสริมสุขภาพสมรรถ-ภาพ
ในการปองกันโรค และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว
3. ปองกันอุบตั ภิ ยั ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมนันทนาการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญและประเภทของนันทนาการ ลักษณะ
และบทบาทของผูน าํ นันทนาการ ธรรมชาติและความตองการดานนันทนาการของมนุษย หลักการจัดกิจ
กรรมนันทนาการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมนันทนาการ
3000-1603 กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
(Sports for Health and Personality Development)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกฎ กติกา มารยาทในการเปนผูชมและผูเลนกีฬาประเภทตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมที กั ษะในการเลือกชนิดกีฬามาประยุกตใชในการออกกําลังกาย
3. เพือ่ ใหสามารถนํากีฬามาใชพฒ
ั นาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูน าํ
4. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ใี นการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ มีมรรยาทและวินยั
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎ กติกา มารยาท และหลักการเลนกีฬาทีต่ นเลือก
2. เลนกีฬาทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพของตน โดยคํานึงถึงหลักปฏิบตั ใิ นการเลน กฎ กติกา มารยาท
ประโยชนและความปลอดภัย
3. พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเปนผูน าํ ดวยทักษะดานกีฬา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธกี ารจัดการแขงขันกีฬาประเภท ตาง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล ขอควรคํานึงถึงอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดกบั
การเลนกีฬาแตละประเภท หลักปฏิบตั ใิ นการเลนกีฬาเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดตอรางกาย อารมณ และสังคม
การนําทักษะดานกีฬามาพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูน าํ
3000-1604 ทักษะชีวติ
(Life Skill)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสําคัญและหลักการพัฒนาทักษะชีวติ
2. เพือ่ ใหมที กั ษะทีจ่ าํ เปนในการดํารงชีวติ อยางมีความสุขทัง้ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ
มีบคุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสมกับสถานภาพและบทบาทในงานอาชีพ
3. เพือ่ ใหสามารถนําหลักของทักษะตาง ๆ ไปใชในการปฏิบตั ติ นใหเปนคนดี มีคุณคา และปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข

หมวดวิชาสามัญ
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4. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ใี นการพัฒนาทักษะชีวติ มีความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ
และสัมพันธภาพทีด่ ตี อ ผูอ น่ื
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพัฒนาทักษะชีวติ
2. เลือก/ปฏิบตั กิ จิ กรรมเพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ ดวยความตระหนักรูใ นจุดดี-จุดดอยของตน
3. สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจ และแกไขปญหาชีวติ ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
4. พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณเหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และวัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ความสําคัญ องคประกอบของทักษะชีวติ ทักษะเกีย่ วกับการวิเคราะห การประเมิน
สถานการณ ความคิดสรางสรรค ความตระหนักรูใ นตน ความเห็นใจผูอ น่ื ความรับผิดชอบตอสังคม การ
สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวติ ประจําวัน การจัดการกับอารมณและ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพือ่ ผอนคลายความตึงเครียด
3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพือ่ สุขภาพและสังคม
2
(2)
(Physical Education, Health Education and Recreation for Health and Society)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ
2. เพือ่ ใหสามารถจัดกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ทีส่ อดคลองกับสภาพแวด-ลอม
ทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมสุขภาพ การสมาคม และสัมพันธภาพทีด่ กี บั ครอบครัว
เพือ่ น และสังคม
3. เพือ่ ใหสามารถนําหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกระบวน
การทางประชาสังคมไปใชในการปองกันปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบตั ภิ ยั
4. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ใี นการพัฒนาสุขภาพและสังคมดวยพลศึกษา สุขศึกษา และ
นันทนาการ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
2. ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพือ่ สุขภาพและสังคมตามหลักการและ
กระบวนการ สอดคลองกับวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมไทย
3. ประพฤติปฏิบตั ติ นตามกระบวนการทางประชาสังคม เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพ สาร-เสพย
ติด สารพิษ และอุบตั ภิ ยั
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ หลัก
การเลือกกิจกรรมตาง ๆ การจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสรางสัมพันธภาพทีด่ กี บั ครอบครัว เพื่อน สังคมและสอด
คลองกับสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการทางประชาสังคมเพือ่ กําหนดบทบาทการมีสว น
รวมเกี่ยวกับเรื่องปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบตั ภิ ยั
3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน
(Human Relations at Work)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสําคัญ หลักมนุษยสัมพันธและธรรมชาติของมนุษย
2. เพือ่ ใหสามารถพัฒนาตนและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ใี นการพัฒนาตนและชุมชน
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหบทบาทและสถานภาพของมนุษยในสังคม
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและกระบวนการทางจิตวิทยา
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย
กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพือ่ ความกาวหนาในชีวติ
และการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ
3000-1607 สุขภาพชุมชน
(Community Health)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักสุขภาพพลานามัยทีส่ มบูรณ
2. เพือ่ ใหสามารถควบคุมโรคติดตอ ปฐมพยาบาล และแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ใี นการมีสว นรวมพัฒนาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาสุขภาพพลานามัยสวนบุคคลและชุมชน
2. ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพสมบูรณ
3. เสนอแนะแนวทางการแกปญ
 หาสุขภาพตนเองและชุมชน

หมวดวิชาสามัญ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ สุขภาวะของรางกาย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณ การควบคุมโรคติดตอ การปฐมพยาบาล โภชนาการ การแกปญ
 หาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
2
(2)
(Buddhist Methods of Career Planning)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผนชีวติ และอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ
2. เพือ่ ใหสามารถสํารวจตนเองและวางแผนอาชีพโดยใชหลักพุทธธรรมะ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ใี นการสรางความสําเร็จในชีวติ ตามหลักพุทธธรรมะ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักพุทธธรรมะตามแนวทางโยนิโสมนสิการ
2. สํารวจตนเองเพือ่ การตัดสินใจเลือกอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ
3. วางแผนชีวติ และอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ การวางแผนอาชีพโดยอาศัยวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมะ ความสําคัญและความหมาย
ของโยนิโสมนสิการ 10 วิธี การสํารวจตนเองดานความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความ
ตองการ คานิยมและแรงจูงใจ และการตัดสินใจวางแผนชีวติ เพือ่ ความสําเร็จตามเปาหมาย
3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ
2
(2)
(Human Psychology and Business Ethics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจพฤติกรรมมนุษย ปรัชญา และอุดมการณ ในการพัฒนาบุคคลและการทํางานรวมกับ
ผูอ น่ื
2. เพือ่ ใหสามารถทํางานธุรกิจดวยหลักจิตวิทยาและจริยธรรม
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ี มีจริยธรรมในการทํางานรวมกับผูอ น่ื
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหพฤติกรรมมนุษยทม่ี ผี ลตอความสําเร็จของการทํางาน
2. ประพฤติปฏิบตั ติ นตามหลักปรัชญาและอุดมการณในการทํางาน
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาตนเองและบุคคลในการทํางานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ พฤติกรรมมนุษย ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาบุคคล ความสัมพันธระหวาง
กลุมบุคคลในองคกรธุรกิจ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับกระบวนการทาง
ธุรกิจ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ก - 39
3000-1420 วิทยาศาสตร 1
3
(4)
(Science 1)
(เกษตรกรรม-ประมง)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับชีววิทยาพืน้ ฐาน
2. เพือ่ ใหผเู รียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวสั ดุอปุ กรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีทเ่ี กีย่ ว
ของกับชีววิทยาพืน้ ฐาน
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไ ปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนวยพืน้ ฐานของสิง่ มีชวี ติ ความสัมพันธของโครงสราง และหนาทีข่ องระบบตาง ๆ ของ
สิง่ มีชวี ติ
2. เขาใจหลักเกณฑในการจัดจําแนกสิง่ มีชีวติ และลําดับการจัดหมวดหมูส ง่ิ มีชีวติ
3. เขาใจกระบวนการ และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใชเทคโนโลยีชีว
ภาพทีม่ ผี ลตอมนุษยและสิง่ แวดลอม
4. เขาใจความสัมพันธระหวางสิง่ แวดลอมกับสิง่ มีชวี ติ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ใน
ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือโลก
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับเซลลและเนือ้ เยือ่ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต ระบบตาง ๆ ของสิง่ มีชวี ติ การจําแนก
สิง่ มีชวี ติ พันธุกรรม สิง่ มีชวี ติ และสภาวะแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3000-1421 วิทยาศาสตร 2
3
(4)
(Science 2)
(เกษตรกรรม-ประมง)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับเคมีพน้ื ฐาน
2. เพือ่ ใหผเู รียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวสั ดุอปุ กรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีที่
เกีย่ วของกับเคมีพน้ื ฐาน
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถสือ่ สารสิง่ ทีเ่ รียนรู และนําความรูไ ปประยุกต
ใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการจําแนกสาร สมบัตขิ องสาร ความสัมพันธระหวางสมบัตขิ องสารกับโครงสรางและ
แรงยึดเหนีย่ วระหวางอนุภาค
หมวดวิชาสามัญ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิง่ ทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่ นสถานะของสาร การเกิดสารประกอบการเกิดสาร
ละลาย การเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
3. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสารและการจําแนกสาร อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบือ้ งตน ปฏิกริ ยิ าเคมีและสม
ดุลเคมี สารละลาย กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ
3000-1422 วิทยาศาสตร 3
3
(4)
(Science 3)
(ศิลปกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วของในงานดาน
ศิลปกรรม
2. เพือ่ ใหผเู รียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวสั ดุอปุ กรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีท่ี
เกีย่ วของกับงานดานศิลปกรรม
3. เพือ่ ใหผเู รียนสามารถนําความรูไ ปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
4. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถสือ่ สารสิง่ ทีเ่ รียนรูใ นงานดานศิลปกรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการสกัดสาร สมบัตขิ องธาตุ สารประกอบ สารอินทรีย สารอนินทรีย กรด เบส เกลือ
2. เขาใจสมบัตขิ องสารเคมีทน่ี าํ มาใชในงานศิลปะ ผลกระทบของการใชสารเคมีตอ มนุษยและสิง่
แวดลอม
3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู แกปญ
 หา
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู การสกัดแยกสาร
ธาตุ
สารประกอบ สารอินทรีย สารอนินทรีย กรด เบส เกลือ สารเคมีทใ่ี ชในงานศิลปะ สียอ ม สีทา สารฟอก
หนัง กาว กระดาษ สารทําความสะอาด ผลิตภัณฑเทียมตาง ๆ และผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษย
และสิง่ แวดลอม
3000-1423 วิทยาศาสตร 4
3
(4)
(Science 4)
(บริหารธุรกิจ - คหกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับพลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟา จุลนิ ทรียใ นอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร และสารเคมีใกลตวั
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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2. เพือ่ ใหผเู รียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวสั ดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีที่
เกีย่ วของกับในการศึกษา ทกลอง
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถสือ่ สารสิง่ ทีเ่ รียนรู และนําความรูไ ปประยุกต
ใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. ความเขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวติ การเปลีย่ นรูปพลังงาน
2. เขาใจความสัมพันธของโครงสรางและหนาทีข่ องระบบตาง ๆ ของสิง่ มีชวี ติ
3. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใชเทคโนโลยีชีว
ภาพทีม่ ผี ลตอมนุษยและสิง่ แวดลอม
4. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของจุลนิ ทรียท ใ่ี ชในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
5. เขาใจสมบัตขิ องสารเคมีทน่ี าํ ใชในงานแตละสาขาอาชีพ
6. ใชวสั ดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีทเ่ี กีย่ วของไดถกู ตอง
7. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ ละมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร
8. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับแหลงพลังงานไฟฟา การผลิตพลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา หลัก
การทํางานของเครือ่ งใชไฟฟาในบานประเภทใหความรอน แสงสวาง และพลังงานกล เครื่องใชไฟฟาใน
สํานักงาน พลังงานในการดํารงชีวติ ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกายมนุษย พันธุกรรม จุลนิ ทรีย
ทีเ่ กีย่ วของกับอาหาร การเปนพิษของอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมโดยการใชความรอน ความเย็น สารเคมี รังสี การชะลอการสุกของ
ผลไม การยืดอายุของดอกไม บรรจุภณ
ั ฑเพือ่ การเก็บรักษาและการขนสง สารเคมีทใ่ี ชในชีวติ ประจําวันและ
ในสํานักงาน
3000-1424 วิทยาศาสตร 5
3
(4)
(Science 5)
(บริหารธุรกิจ - คหกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับเคมีและเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วของ
2. เพือ่ ใหผเู รียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวสั ดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีทเ่ี กีย่ ว
ของกับเคมีและเทคโนโลยี
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิต
ประจําวัน

หมวดวิชาสามัญ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิง่ ทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก - 42
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสมบัตขิ องสาร ความสัมพันธระหวางสมบัตขิ องสารกับโครงสราง และแรงยึดเหนีย่ ว
ระหวางอนุภาค
2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่ นสถานะของสาร การเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
3. เขาใจผลกระทบของการใชสารเคมีตอ มนุษยและสิง่ แวดลอม
4. ใชวสั ดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีทเ่ี กีย่ วของไดถกู ตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ ละมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร
6. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับอะตอม ธาตุและตารางธาตุ สูตรโมเลกุล พันธะเคมี กฎทรงมวลแหงสาร สมการ
เคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ พอลิเมอร เสนใยสังเคราะห พลาสติก กระดาษ
สี กาว หนังเทียม เซรามิกส ไฟเบอรกลาส เครื่องสําอาง สารทําความสะอาด สารฆาเชือ้ สารทีก่ อ อันตราย
ตอสิง่ แวดลอมโลก
3000-1425 วิทยาศาสตร 6
3
(4)
(Science 6) (อุตสาหกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ ในเรือ่ งโมล สูตรและสมการเคมี สมบัติของสาร ความรอน
การถายโอนความรอน แสง เสียง หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การ สมดุล
สมการเคลือ่ นที่ จุดศูนยถว ง โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน พลังงานนิวเคลียร
2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบตั กิ จิ กรรมเกีย่ วกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษา ทดลอง
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไ ปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง แรงแมเหล็กไฟฟา และนิวเคลียร
3. เขาใจความสัมพันธ ระหวางพลังงานกับการดํารงชีวติ การเปลีย่ นรูปพลังงาน ปฏิสมั พันธ
ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดลอม
4. ใชวสั ดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีทเ่ี กีย่ วของไดถกู ตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งโมล สูตรและสมการเคมี สมบัตขิ องของแข็ง ของเหลว ความรอน การถายโอน
ความรอน แสง เสียง หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ สมดุล สมการการเคลือ่ นที่ จุด
ศูนยถว ง โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม งาน พลังงาน กําลัง พลังงานนิวเคลียร
3000-1426 วิทยาศาสตร 7
3
(4)
(Science 7) (อุตสาหกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ ในเรือ่ งโมล สูตรและสมการเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน วัสดุสงั เคราะห สมบัตขิ องสาร ความรอน การขยายตัวของวัตถุ หนวยและการ
วัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การสมดุล จุดศูนยถว ง สมการเคลือ่ นที่ โมเมนตัมเชิงเสน
โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน
2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบตั กิ จิ กรรมเกีย่ วกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษา ทดลอง
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไ ปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง แรงแมเหล็กไฟฟา แรงนิวเคลียร ลักษณะการเคลือ่ นทีแ่ บบตางๆของ
วัตถุในธรรมชาติ
3. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน กับการดํารงชีวิต การเปลีย่ นรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวติ และสิง่ แวดลอม
4. ใชวสั ดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีทเ่ี กีย่ วของไดถกู ตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับโมล สูตรและสมการเคมี ปฏิกริ ยิ าเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน วัสดุสงั เคราะห
สมบัตขิ องของแข็ง สมบัตขิ องของเหลว สมบัตขิ องกาซ ความรอน การถายโอนความรอน การขยายตัวของ
วัตถุ หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การสมดุล จุดศูนยถว ง สมการการเคลือ่ นที่ โมเมนตัม
เชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน กําลัง พลังงานนิวเคลียร
3000-1427 วิทยาศาสตร 8
3
(4)
(Science 8) (อุตสาหกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจเรือ่ งโมล สูตรและสมการเคมี สารละลาย กรด เบส เกลือ
ปฏิกริ ยิ าเคมี หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ สมการการเคลือ่ นที่ โมเมน
หมวดวิชาสามัญ
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ตัมเชิงเสน คลืน่ แมเหล็กไฟฟา แสง เสียง พลังงาน มีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถนํา
ความรูไ ปใชในชีวติ ประจําวันและอาชีพได
2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบตั กิ จิ กรรมเกีย่ วกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษา ทดลอง
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไ ปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและธรรมชาติ การกเดสารประกอบ ปฏิกริ ยิ าเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง แรงไฟฟา แรงนิวเคลียร
3. เขาใจสมการการเคลือ่ นที่ โมเมนตัม
4. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวติ
การเปลีย่ นรูปพลังงาน ปฏิสมั พันธ
ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดลอม
5. ใชวสั ดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีทเ่ี กีย่ วของไดถกู ตอง
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ ละมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับโมล สูตรและสมการเคมี ปฏิกริ ยิ าเคมี สารละลาย กรด เบส เกลือ หนวยและการวัด
เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ สมการการเคลือ่ นที่ โมเมนตัมเชิงเสน คุณสมบัตขิ องคลืน่ สนามไฟฟา
แรงระหวางประจุไฟฟา สนามแมเหล็ก แสง เสียง พลังงานนิวเคลียร
3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร
4
(*)
(Science Project)
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ขึ้นอยูกับศักยภาพของผูเรียนแตละคน
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรดวยการทํางานเปนทีม วางแผนออก
แบบ เขียนรายงาน และเสนอผลงานอยางเปนระบบในเชิงวิจยั ทางวิทยาศาสตร
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ การทําโครงงานวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. บูรณาการความรู ทางดานวิทยาศาสตรกบั วิชาชีพในการทําโครงงานวิทยาศาสตร
2. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูแ กปญ
 หา
3. นําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรตอสาธารณชน
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร วางแผน และดําเนินการจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร เขียนรายงาน จัดแสดงนิทรรศการ และนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร
3000-1520 คณิตศาสตร 1
3
(3)
(Mathematics 1) (บริหารธุรกิจ)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ ง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พืน้ ทีใ่ ตโคงปกติ การสุมตัวอยาง
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พืน้ ทีใ่ ตโคงปกติ การสุม ตัวอยางไป
ใชประกอบในวิชาชีพ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พืน้ ทีใ่ ตโคง
ปกติ การสุม ตัวอยาง
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับตรรกศาสตรและนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความนาจะเปน และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได
3. คํานวณพืน้ ทีใ่ ตโคงปกติและนําไปคํานวณความนาจะเปนของตัวแปรทีต่ อ เนือ่ งได
4. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับการสุม ตัวอยาง และการแจกแจงคาเฉลีย่ ทีไ่ ดจากตัวอยางประชาได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับเซต ประพจน การเชือ่ มและคาความจริงของประพจน ตาราง
คาความจริง ประพจนทส่ี มมูลกัน ประโยคเปด และตัวแปรปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล กฎเกณฑเบือ้ งตน
เกีย่ วกับการนับ แฟกทอเรียล วิธเี รียงสับเปลีย่ น วิธจี ดั หมู การทดลองสุม และ แซมเปลสเปช เหตุการณ
และความนาจะเปนของเหตุการณ ความนาจะเปนแบบมีเงือ่ นไข และเหตุการณทเ่ี ปนอิสระตอกันพืน้ ทีภ่ ายใต
โคงปกติ การสุม ตัวอยาง วิธแี ละขัน้ ตอนของการสุม ตัวอยาง คาพารามิเตอรและคาสถิติ การแจกแจงคาเฉลีย่
ทีไ่ ดจากตัวอยางประชากร
3000-1521 คณิตศาสตร 2
3
(3)
(Mathematics 2) (อุตสาหกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ ง ฟงกชน่ั แบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมนิ นั ท และเรขาคณิต
วิเคราะห
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง ฟงกชน่ั แบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมนิ นั ท และเรขาคณิต
วิเคราะห ไปใชประกอบในวิชาชีพ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ ฟงกชน่ั แบบตาง ๆ เมตริกซ และดีเทอร-มิ
นันท และเรขาคณิตวิเคราะห
หมวดวิชาสามัญ
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มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับฟงกชน่ั แบบตาง ๆ และนําไปใชในการแกปญ
 หา
2. มีความรูค วามเขาใจทฤษฎีบททวินามและเศษสวนยอย และนําไปใชในการแกปญ
 หา
3. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับเมตริกซและดีเทอรมนิ นั ท และนําไปใชในการแกปญ
 หา
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใชในการแกปญ
 หา
5. สามารถนําความรูเ กีย่ วกับฟงกชน่ั แบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมนิ นั ท และเรขาคณิตวิเคราะห
ไปใชเปนพืน้ ฐานประกอบในวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับฟงกชน่ั เอกซโปเนนเชียล และลอกริทมึ ฟงชัน่ ตรีโกนมิติ และอินเวอรส ฟงกชั่นตรี
โกนมิติ กฎของไซนและกฎของโคไซน ทฤษฏีบททวินาม เศษสวนยอย ชนิดของ เมทริกซ การบวกและลบ
เมตริกซ การคูณเมตริกซดว ยจํานวนจริง การคูณเมตริกซดว ยเมตริกซ ดีเทอรมนิ นั ท อินเวอรสการคูณเมท
ริกซ การแกสมการเชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมนิ นั ท ระยะทางระหวางจุดสองจุด จุดกึง่ กลางระหวาง
จุดสองจุด ความชัน รูปแบบของสมการเสนตรง ระยะทางระหวางจุดกับเสนตรง ระยะทางระหวางเสนตรง
กับเสนตรง ภาคตัดกรวยทีม่ จี ดุ ศูนยกลางหรือจุดยอดอยูท จ่ี ดุ ใด ๆ ในระนาบ
3000-1522 คณิตศาสตร 3
3
(3)
(Mathematics 3) (คหกรรม-ศิลปกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจ เรื่อง สถิตเิ บือ้ งตน เซต ตรรกศาสตร ความนาจะเปน
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง สถิตเิ บือ้ งตน เซต ตรรกศาสตร ความนาจะเปน ไปใชประกอบใน
วิชาชีพ และชีวติ ประจําวัน
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ สถิตเิ บือ้ งตน เซต ตรรกศาสตร ความ
นาจะเปน
มาตรฐานรายวิชา
1. นําวิธกี ารทางสถิตไิ ปใชในการวิเคราะหขอ มูลได
2. มีความคิดรวบยอดในเรือ่ งเซต การดําเนินการของเซต และการแกปญ
 หาโดยใชเซต
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความนาจะเปน และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได
5. นําความรูเ กีย่ วกับความนาจะเปน ชวยในการตัดสินใจ และแกปญ
 หาได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับคากลาง สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิข์ องการแปรผัน เซต การดําเนินการของ
เซต การแกโจทยปญ
 หาโดยใชเซต ประพจน การเชือ่ มและการหาคาความจริงของประพจน ตารางแสดงคา
ความจริง ประพจนทส่ี มมูลกัน ประโยคเปด การอางเหตุผล กฎเกณฑเบือ้ งตนเกีย่ วกับการนับ แฟคทอเรียล
วิธเี รือ่ งสับเปลีย่ น วิธจี ดั หมู การทดลองสุม แซมเปลสเปช เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3000-1523 คณิตศาสตร 4
3
(3)
(Mathematics 4) (เกษตรกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ ง เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการคํานวณภาษี
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการคํานวณภาษี
ไปใชประกอบในวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการ เชิงเสน
และการคํานวณภาษี
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับเมตริกซ และดีเทอมินนั ท และนําไปใชในวิชาชีพได
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
3. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับกําหนดการเชิงเสน และนําไปใชในวิชาชีพได
4. สามารถคํานวณภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา และภาษีมลู คาเพิม่ อยางถูกตอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับเซต ประพจน การเชื่อมประพจน และคาความจริงของประพจน
ตารางคาความจริง การอางเหตุผล ความหมายของเมตริกซ การบวกและลบเมตริกซ การคูณเมตริกซ การ
ดําเนินการเปลีย่ นแถวเชิงมูลฐาน เมตริกซลดรูปเปนขัน้ แบบแถว การหาคําตอบของสมการเชิงเสนโดยวิธเี กาส
เมตริกซผกผัน การหาคําตอบโดยใชเมตริกซผกผัน ดีเทอรมนิ นั ท กฎของคราเมอร ความหมายของกําหนด
การเชิงเสน การคาดหมายโดยใช กําหนดการเชิงเสนดวยวิธกี ารใชกราฟ และวิธกี ารคํานวณแบบงาย ภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพิ่ม
3000-1524 สถิติ
3
(3)
(Statistics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจ เรื่อง ความหมายของสถิติ และวิธกี ารคํานวณทางสถิตไิ ปใชในการ
วิเคราะหเบือ้ งตน
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง ความหมายของสถิติ และวิธกี ารคํานวณทางสถิตไิ ปใชในการ
วิเคราะหเบือ้ งตน ไปใชในงานอาชีพ และชีวติ ประจําวัน
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ ความหมายของสถิติ และวิธีการคํานวณทาง
สถิตไิ ปใชในการวิเคราะหเบือ้ งตน
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับสถิติ นําไปใชในงานอาชีพและชีวติ ประจําวันได
2. สามารถแปลความหมายจากคาสถิตทิ ค่ี าํ นวณได
3. นําสถิตไิ ปวิเคราะหขอ มูล และสรุปผล ในงานอาชีพและชีวติ ประจําวันได
หมวดวิชาสามัญ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับความหมายและขอบขายของสถิติ การวัดแนวโนมเขาสูส ว นกลาง การวัดการกระจาย
ของขอมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณคาเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบเกีย่ ว
กับคาเฉลีย่ ของประชากร และสัดสวนของประชากร การทดสอบ ไคสแควร การวิเคราะหถดถอย และสห
สัมพันธ
3000-1525 แคลคูลัส 1
3
(3)
(Calculus 1) ผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร 2 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ ง ลิมติ อนุพนั ธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพนั ธและอินทิกรัล
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง ลิมติ อนุพนั ธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพนั ธและอินทิกรัลไปใช
ประกอบในวิชาชีพ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ ลิมติ อนุพนั ธ อินทิกรัล การประยุกต
อนุพนั ธและอินทิกรัล
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ ลิมติ อนุพนั ธ อินทิกรัล และบทประยุกต และนําไปใชในการแก
ปญหา
2. สามารถนําความรูเรื่อง ลิมติ อนุพนั ธ อินทิกรัล และบทประยุกต ไปใชในวิชาชีพได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ความหมายของลิมิต การหาคาลิมติ ของฟงกชน่ั ความตอเนือ่ งของฟงกชน่ั กฎ สี่ขั้น
ของอนุพันธ อนุพันธฟงกชั่นพืชคณิต อนุพนั ธฟง กชน่ั ตรีโกณมิติ และอินเวอรฟง กชน่ั ตรีโกณมิติ อนุพนั ธ
ฟงกชน่ั เอกซโปเนนเชียลและลอการิธมึ อนุพนั ธอนั ดับสูง กฎของลูกโซ การหาอนุพนั ธโดยปริยาย(Implicit
differentiation) การประยุกตของอนุพันธ ความเร็วและความเรง คาสูงสุดและคาต่ําสุด คาเชิงอนุพนั ธ
(Differential) อินทิกรัลฟงกชน่ั พืชคณิต ฟงกชน่ั ตรีโกณมิติ และอินเวอรฟง กชน่ั ตรีโกณมิติ ฟงกชน่ั เอกซโป
เนนเชียลและลอการิธมึ เทคนิคการ อินทิเกรต อินทิกรัลจํากัดเขต และการประยุกต
3000-1526 แคลคูลัส 2
3
(3)
(Calculus 1)
ผานการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจ เรื่อง ฟงกชน่ั ไฮเพอรโบลิก การหาอนุพนั ธและอินทิกรัลฟงกชน่ั ไฮ
เพอรโบลิก และการหาอนุพนั ธของฟงกชน่ั หลายตัวแปร (Partial differentiation)
2. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ ง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบือ้ งตน อันดับ
และอนุกรม การแปลงลาปลาซ การอินทิกรัลหลายชัน้ กับการประยุกต
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3. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง ฟงกชน่ั ไฮเพอรโบลิก การหาอนุพนั ธและอินทิกรัลฟงกชน่ั
ไฮ
เพอรโบลิก และการหาอนุพนั ธของฟงกชน่ั หลายตัวแปร (Partial differentiation) ไปใชใน วิชา
ชีพ
4. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบือ้ งตน อันดับ
และอนุกรม การแปลงลาปลาซ การอินทิกรัลหลายชัน้ กับการประยุกต ไปใชในวิชาชีพ
5. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับวิชาแคลคลูลสั
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูค วามเขาใจในเรือ่ ง แคลคลูลสั และนําไปใชในการแกปญ
 หา
2. สามารถนําความรูเ รือ่ งแคลคลูลสั ไปประยุกตใชในวิชาชีพได
3. สามารถนําความรูใ นเรือ่ งแคลคลูลสั ไปใชในการศึกษาตอขัน้ สูงได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับฟงกชน่ั ไฮเพอรโบลิก การหาอนุพนั ธและอินทิกรัลฟงกชน่ั ไฮเพอรโบลิก อินทิกรัลไม
ตรงแบบ การหาอนุพนั ธของฟงกชน่ั หลายตัวแปร (Partial differentiation) สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบือ้ งตน
อันดับและอนุกรม การแปลงลาปลาซ การอินทิกรัลหลายชัน้ กับการประยุกต
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วิชาเรียนรวม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
รายวิชากลุมปรับพื้นฐานรวม
3100-0001
งานเทคนิคพื้นฐาน
3100-0002
เขียนแบบเทคนิค
3100-0003
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3100-0004
วัสดุชาง
3100-0005
งานวัดละเอียด
3100-0006
งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป
3100-0007
งานเชื่อมและโลหะแผน

3
2
2
2
2
2
2

รายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ และกลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3000-0101
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3000-0102
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร

3 (3)
3 (3)

3000–0201
3000–0202
3000–0203
3000–0204
3000–0205
3000-0206

3
3
3
3
3
3

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

3
3
3
3
3
3
3
2
3

(3)
(3)
(3)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

รายวิชาเรียนรวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101
กลศาสตรวิศวกรรม
3100-0103
กลศาสตรของไหล
3100-0105
กลศาสตรเครื่องจักรกล
3100-0106
นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3100-0107
ความแข็งแรงของวัสดุ
3100-0108
ชิ้นสวนเครื่องกล
3100-0109
การสงถายกําลัง
3100-0110
การสงถายความรอน
3100-0111
เทอรโมไดนามิกส
รายวิชาเรียนรวม

(5)
(4)
(4)
(2)
(3)
(4)
(4)
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3100-0112
3100-0113
3100-0114
3100-0115
3100-0116
3100-0117
3100-0118

วัสดุอุตสาหกรรม
โลหะวิทยา
การทดสอบวัสดุ
กรรมวิธีการผลิต
การขนถายวัสดุ
มาตรวิทยาวิศวกรรม
การออกแบบเครื่องจักรกล

2
3
2
2
2
2
3

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

3100-0150
3100-0151
3100-0152
3100-0153
3100-0154
3100-0157
3100-0158

การควบคุมคุณภาพ
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
การบริหารงานอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
การศึกษางาน
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การจัดการความปลอดภัย

2
2
2
2
2
2
2

(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)

วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3100-0221
เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3100-0222
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3100-0223
กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
3100-0224
เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย
3100-0225
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
3100-0226
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
3100-0227
เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
3100-0228
เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค

2
2
3
3
2
2
2
2

(3)
(3)
(3)
(5)
(3)
(3)
(4)
(3)

รายวิชาเรียนรวมคณะวิชาเคมี
3100-0601
เคมีทั่วไป
3100-0602
เคมีอินทรียทั่วไป
3100-0603
เคมีฟสิกสทั่วไป
3100-0604
เคมีวิเคราะหทั่วไป

4
4
4
4

(5)
(5)
(5)
(5)
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รายวิชากลุมปรับพื้นฐานรวม
3100-0001

งานเทคนิคพื้นฐาน

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ การแปรรูปชิ้นงานโลหะ
2. เพื่อใหสามารถปรับแตง ปรับตั้งและลับคมตัดเครื่องมือกลและแปรรูปชิ้นงานโลหะในงาน
เทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปและงานเทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล
2. เลือก ปรับแตง ปรับตั้งและลับคมตัดเครื่องมือกลในงานเทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล
3. รางแบบบนชิ้นงาน แปรรูป ขึ้นรูป ประกอบและปรับชิ้นงานโลหะดวยเครือ่ งมือ (Handtool)
และเครื่องมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการใชงาน การบํารุงรักษา เครื่องมือทั่วไป (Hand tools) เครื่องมือ
วัด เครื่องมือกล เครื่องมืองานโลหะแผน การรางแบบ (Lay out) งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับ
คมตัด งานทําเกลียว งานควานฝงหัวสกรู งานย้ําหมุด งานปรับและประกอบ งานเคาะขึ้นรูป งานเชื่อมไฟฟา
เชื่อมแกสรอยตอแบบตางๆ งานวัดและตรวจสอบชิ้นงาน
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบทางเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ
2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่
ซับซอนและแบบสั่งงาน
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนแบบทางเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ
2. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ กระดาษและเขียนตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต
3. เขียนภาพสองมิติภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เสน
ตัวเลข ตัวอักษร มาตรสวน องคประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใชอุปกรณเขียนแบบ
เบื้องตน การเขียนเสน มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณงานชางอุตสาหกรรม การใชมาตรสวน การบอกขนาด
มิติ การสรางรูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่
1 และมุมที่ 3 ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพชวย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอนและ
แบบสั่งงาน การอานสัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม
3100-0003

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา
2. เพื่ อ ให มี ค วามเข า ใจหลั ก การใช ง านเครื่ อ งมื อ วั ด ทางไฟฟ า วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละวงจรไฟฟ า อิเล็กทรอนิกส
3. เพื่อใหสามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา
2. เขาใจหลักการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณและวงจรไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน มาตรการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟา การ
ใชเครื่องมือวัดไฟฟาเบื้องตน สัญลักษณและอุปกรณติดตั้งไฟฟา สายไฟฟา อุปกรณปองกันและการตอสายดิน
การทํางานของเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานของตัวตานทาน
คาปาซิเตอร อินดักเตอร ไดโอด ทรานซิสเตอร เอสซีอาร วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงไฟฟา สวิตช
ขั้วตอสาย ปลั๊ก แจค รีเลย ลําโพง ไมโครโฟน เครื่องมือกล หัวแรงบัดกรี คีม ไขควง การใชเครื่องมือวัด
พื้นฐานที่จําเปนในทางอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเตอร เครื่องจายกําลังงานไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณ และ
ออสซิลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
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3100-0004

วัสดุชาง

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน คุณสมบัติการใชงาน
ของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถจําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน คุณสมบัติการใชงานของวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม
2. จําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. จัดระบบการตรวจสอบ ปองกันการกัดกรอนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การกัดกรอนและการปองกันวัสดุชนิด
ตางๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุตาง ๆ ที่มีตอโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิง
และสารหลอลื่น วัสดุไฟฟา วัสดุอิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง และวัสดุสังเคราะห การตรวจสอบวัสดุเบื้องตน
3100-0005

งานวัดละเอียด

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่ อ ให มี ค วามเข า ใจหลั ก การของงานวั ด ละเอี ย ด การใช เ ครื่ อ งมื อ วั ด และตรวจสอบกั บ งาน
ชิ้นสวนเครื่องกล
2. เพื่อใหสามารถเลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวัดและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมตรวจสอบ
ชิ้นงานตามมาตรฐาน
3. เพื่อใหมีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบตอการทํางานและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบกับงานชิ้นสวนเครื่องกล
2. เลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวัดและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมทําการตรวจสอบชิ้นงานตาม
มาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การของงานวั ด ละเอี ย ด ชนิ ด หน า ที่ การใช ง าน และบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องมือวัดละเอียดแบบมีสเกล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน้ํา เครื่องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนไดมีสเกล เวอร
เนียร-ดาลิปเปอร ไมโครมิเตอร นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่องมือวัดละเอียดแบบถายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริง

รายวิชาเรียนรวม
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วัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่องมือวัดละเอียดแบบคาคงที่ เกจกามปู เกจทรงกระบอก เกจบลอก เกจวัด
เกลียว บรรทัดตรวจสอบความเรียบ เกจวัดความเรียบผิว
3100-0006

งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้งเครื่องยนต เครื่องมือกล
2. เพื่อใหสามารถวางแผนปฏิบัติการถอดประกอบ ติดตั้งและปรับตั้งชิ้นสวนยึดประสาน ชิ้นสวน
ทั่วไปและชิ้นสวนสงกําลัง เครือ่ งยนต เครื่องมือกล
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้งเครื่องยนต เครือ่ งมือกล
2. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวิเคราะหการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นสวนยึดประสาน ชิ้นสวน
ทั่วไปและชิ้นสวนสงกําลัง เครือ่ งยนต เครื่องมือกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณชวยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบใน
งานสวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทั่วไป การวางแผนปฏิบัติการ การถอด
ประกอบชิ้นสวนยึดประสานและชิ้นสวนทั่วไป สลัก สกรู โบลตและนัต หมุดย้ํา สปริง กลไก การถอด
ประกอบชิ้นสวนสงกําลัง เพลา ลิ่ม สไปลน รองลื่น ตลับลูกปน เฟอง สายพานและพุลเลย ลูกเบี้ยว คลัตช คัป
ปลิง เบรก ความปลอดภัยเฉพาะงาน
3100-0007

งานเชื่อมและโลหะแผน

2

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ ขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผน
3. เพื่อใหสามารถเตรียมชิ้นงาน เครื่องมืองานเชื่อมและเชื่อมแกส อารกลวดหุม ฟลักซ และแลน
ประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตัวตัวที
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน
2. เขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ ขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3. เตรียมชิ้นงาน เครื่องมืองานเชื่อมและเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ และแลนประสานแผน
เหล็กกลา รอยตอชน ตัวตัวทีและตอหนาแปลน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเชื่อมแกสและเชื่อมไฟฟาเบื้องตน การแลนประสาน การเชื่อมแผน
เหล็กกลาในตําแหนงทาเชื่อมตางๆ รอยตอชน ตัวตัวทีและตอหนาแปลน งานโลหะแผนเบื้องตน การเขียน
แผนคลี่อยางงาย การขึ้นรูป การประกอบชิ้นงานโลหะแผน
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รายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ และกลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3000-0101

การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3
(3)
(Work Development with Quality Management System and Productivity)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตน และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ
3. เลือกใชกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
4. วางแผนพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการบริหารงานคุณภาพ
และเพิ่มผลผลิต กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต
การประยุกตใชระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผนและพัฒนางาน
3000-0102

การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร
3
(3)
(Organization Efficiency)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร
2. เพื่อใหสามารถพัฒนาตนและองคกรดวยกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกร
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร
2. สํารวจตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทํางานตามหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในองคกร
3. วางแผนพัฒนาองคกรดวยหลักการและกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ปรัชญาและอุดมการณในการเพิ่มประสิทธิภาพองคกร การจัด
องคกร
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทํางาน การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ
กลยุทธการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการทํางานในองคกรดวยการสรางบรรยากาศในการทํางาน
ฝกอบรม การสาธิตวิธี-ทํางาน การสอนแนะ และการกํากับงาน

การสื่อสาร

การสั่งการ

การ

3000–0201

โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
3
(4)
(Computer Package at Work)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานอาชีพ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดทําเอกสาร การจัดการฐานขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานและการผลิตสื่อ ในงานอาชีพ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการเอกสาร
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อและการนําเสนอผลงาน
5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการ
เอกสาร การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรสื่อผสมและการใช
คอมพิวเตอรเพือ่ การผลิตสือ่ ประเภทตางๆ การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร
3000–0202

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Computer Programming)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ
3. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ

รายวิชาเรียนรวม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสราง ผังงาน การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรดว ยภาษาเชิงโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออื่น ๆ Data
Type, Operators, Input / Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ
File Handling) การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร
3000–0203

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
3
(4)
(Introduction to Information Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสารสนเทศ
2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3. ประยุกตใชระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการสารสนเทศ
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวรและ
ซอฟตแวร รูปแบบขอมูล อุปกรณรับ-สงขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการจัดการขอมูล โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อ
พัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร
3000–0204

ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
(Introduction to Database System)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการระบบฐานขอมูล
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ
2. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ
4. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม
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5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System)
ระบบฐานขอมูล (Database System) แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational
Database System) ภาษาสอบถามฐานขอมูล (Database Query Language) การออกแบบฐานขอมูล การทําให
เปนบรรทัดฐาน (Normalization) การใชโปรแกรมสําเร็จรูประบบฐานขอมูล การสืบคนขอมูล สารสนเทศ
เพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร
3000–0205

คอมพิวเตอรกราฟกส
3
(4)
(Computer Graphics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟกส ซอฟตแวรกราฟกส และระบบสื่อสารกราฟกส
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส
3. เพื่อใหมิกิจนิสยั ในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและเลือกใชโปรแกรมกราฟกส
2. ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟกส
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกสในงานอาชีพ
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคพื้นฐานของกราฟกส โครงสรางซอฟตแวรกราฟกส การใชตัว
ประสานโปรแกรมประยุกตกราฟกส (Graphic Application Programming Interface) แบบจําลองสี (Color
Model), ระบบพิกัด (Co-ordinate), การยอ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Rotation), Translation, Viewing
Transformation, Clipping, ระบบกราฟกส, Raster and Vector Graphic Systems, การสื่อสารกราฟกส
(Graphic Communications), แบบจําลองเชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling) เทคนิคการใหแสงและเงา
(Rendering) พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร (Computer Animation) การสรางภาพนามธรรม
(Visualization) ภาพเสมือนจริง (Virtual Reality), Computer Vision และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส
การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร
3000-0206

การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย
3
(Computer Assistance in Designs)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชว ย
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ
รายวิชาเรียนรวม
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3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตั้ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของโปรแกรมการออกแบบใชคอมพิวเตอรชว ย
2. ประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ การใชชุดคําสั่งในการสราง
ภาพ 2 มิติ (เชน การสรางเสน วงกลม สวนโคง เสนตอเนื่อง เสนกระดูกงู (Spline) การใชคําสั่งในการแกไข
ปรับปรุง การแปลง (Transform) การจัดการภาพ การกําหนดขนาดและสัญลักษณ การจัดการไฟล การพิมพ
(ตัวอยางโปรแกรมที่ใช เชน AutoCAD, CADKEY, MASTERCAM เปนตน) การสืบคนขอมูล สารสนเทศ
เพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร
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รายวิชาเรียนรวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101

กลศาสตรวิศวกรรม

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักสถิตศาสตร การใชเวกเตอรชว ยในการคํานวณแรงในโครงสรางและ
เครื่องจักรกล
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและเครื่องจักรกล หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตที่
เกี่ยวกับสถิตศาสตร และสามารถแกปญหาสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา มี
ความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณแรงและโมเมนตบนระนาบและปริภูมิโดยใชเวกเตอรและเครื่องคํานวณชวย
2. วิเคราะหแรงในชิ้นสวนโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล
3. คํานวณเกี่ยวกับแรงกระจายและสถิตศาสตรของไหล
4. หาจุดศูนยถวงและเซนทรอยด และคาโมเมนตความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิต
5. คํานวณเกี่ยวกับแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโดยใชหลักสถิตศาสตรและเวกเตอรชวยเกี่ยวกับ ระบบ
ของแรง ชนิดของแรง โมเมนตและแรงคูควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสรางและหลักการวิเคราะห
เบื้องตน แรงกระจาย สถิตศาสตรของไหล จุดศูนยถวงและเซนทรอยด โมเมนตความเฉื่อย และความเสียด
ทาน การแกปญหาโจทยสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
3100-0103

กลศาสตรของไหล

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักสถิตศาสตรและหลักของพลังงานของไหล
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลของกลศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับ
ของไหล มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักสถิตศาสตรของไหลและการเคลื่อนที่ของของไหล
2. คํานวณเกี่ยวกับสถิตศาสตรของไหล
3. คํานวณเกี่ยวกับแรงและพลังงานการไหลโดยใชสมการการไหล
รายวิชาเรียนรวม
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4. คํานวณปริมาณและอัตราการไหลในทอตรง ทอโคง และรอยตอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ความหนืด การสมดุลของของไหลที่อยูนิ่ง การหาแรงกระทํากับวัตถุที่
จม แรงพยุง และแรงลอยตัว สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการการไหลตอเนื่อง สมการการไหล
สม่ําเสมอ การไหลในทอ การไหลในทอโคง การวัดอัตราการไหล
3100-0105

กลศาสตรเครื่องจักรกล

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของกลไก การหาความเร็วและความเรงของกลไก
เครื่องจักรกล
2. เพื่อใหสามารถหาการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและ
การคํานวณ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับการทํางานของกลไกและใชเหตุผลของกล
ศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล
2. คํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล
3. หาระยะการเคลื่อนที่ของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ
4. หาความเร็วของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธกี ราฟกและวิธีคํานวณ
5. หาความเรงของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธกี ราฟกและวิธีคํานวณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล การคํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล เชน สายพาน
เชือก สลิง โซ เฟอง ฯลฯ การเคลื่อนที่ของจุดและเสน การเคลื่อนที่ของชิ้นสวนหรือกลไกเครื่องจักรกล การ
หาความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ
3100-0106

นิวเมติกสและไฮดรอลิกส

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติก ระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุม
2. เพื่อใหสามารถออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิกทั้งแบบเชิงกล
และแบบไฟฟา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกและระบบควบคุม
2. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกแบบเชิงกล
3. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกแบบไฟฟา
4. เขาใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกและระบบควบคุม
5. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกแบบเชิงกล
6. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกแบบไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบนิวเมติก หลักการทํางานเบื้องตนของระบบนิวเมติก
อุปกรณในระบบนิวเมติก เชน ปมลม วาลว อุปกรณทํางานรวมทั้งระบบสุญญากาศ ฯลฯ การเขียนผังวงจรนิว
เมติกและการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกแบบทํางานตอเนื่อง อุปกรณไฟฟาและ
โซลินอยดวาลว การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกควบคุมการทํางานดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบนิวเมติก
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฮครอลิก หลักการทํางานเบื้องตนของระบบไฮดรอลิก
อุปกรณในระบบไฮครอลิก เชน น้ํามันไฮดรอลิก ชุดตนกําลัง วาลว และ อุปกรณทํางาน ฯลฯ การเขียนผัง
วงจรไฮดรอลิก
การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกควบคุมดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบไฮดรอลิก
3100-0107

ความแข็งแรงของวัสดุ

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของ
วัสดุ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจ
ชิ้นสวนโครงสรางและเครื่องจักรกล
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและใชหลักเหตุผลของกลศาสตรของแข็งในการ
แกปญหา มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุมคาของวัสดุ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ
2. คํานวณความแข็งแรงของชิ้นสวนเนื่องจากอุณหภูมิและการตอกันโดยใชแนวเชื่อมและหมุดย้ํา
3. คํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน
4. คํานวณความแข็งแรงของเพลารับแรงและทอรก
5. คํานวณความแข็งแรงของคานรับแรงและโมเมนตดัด

รายวิชาเรียนรวม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคนและ
ความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮุก มอดุลัสความยืดหยุน ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ความเคนในวัสดุซึ่งตอกันโดยการเชื่อมและโดยการใชหมุดย้ํา ความเคนในภาชนะความดัน การบิดของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน การหาระยะแอน
ตัวของคานโดยวิธีโมเมนต-พื้นที่ พื้นฐานการรวมความเคน การประยุกตความรูในงานอาชีพ
3100-0108

ชิ้นสวนเครื่องกล

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจชนิด หนาที่ มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและเลือกใชชิ้นสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล และมีความ
ตระหนักถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการใชชิ้นสวนเครื่องกล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจชนิด หนาที่ และมาตรฐานของชิ้นสวนเครื่องกล
2. คํานวณและเลือกใชชิ้นสวนตอยึดเชิงกลที่ใชหลักการของลิม่
3. คํานวณและเลือกใชเกลียว
4. คํานวณและเลือกใชชิ้นสวนสงกําลัง
5. คํานวณและเลือกใชตลับลูกปนและการหลอลื่น
6. คํานวณและเลือกใชระบบงานสวมระบบไอเอสโอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิด หนาที่ มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล รวมทั้งการคํานวณและ
เลือกใชในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุงทางเครื่องกล เกี่ยวกับ ชิ้นสวนตอยึดที่ใชหลักการของลิ่ม
เชน สลัก ตัวเรียว ลิ่ม สไปลน ฯลฯ ชิ้นสวนยึดประสานดวยเกลียว ชิ้นสวนสงกําลัง เชน สปริง เฟอง
คลัตซ สายพาน โซกําลัง เพลา รองลื่น ฯลฯ ตลับลูกปนและการหลอลื่น การคํานวณงานสวมระบบ
ไอเอสโอ
3100-0109

การสงถายกําลัง

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงกําลัง
เชิงกล
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและทดสอบการทํางานของระบบสงถายกําลังเชิงกล
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับกลไกการทํางานของระบบสงถายกําลัง และมี
กิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงถายกําลังเชิงกล
2. คํานวณและทดสอบขบวนเฟอง เฟองและโซ และสายพาน
3. คํานวณและทดสอบลูกเบี้ยว
4. คํานวณและทดสอบคัปปลิง
5. คํานวณและทดสอบระบบสงถายกําลังเชิงกลเฉพาะงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทดสอบรวมทั้งการคํานวณเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรง ของ
ระบบสงถายกําลังเชิงกล ประกอบดวย ขบวนเฟอง เฟองและโซ สายพาน ลูกเบี้ยว คัปปลิง และระบบสง
ถายกําลังเชิงกลเฉพาะงานอาชีพ
3100-0110

การสงถายความรอน

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังสี
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและทดสอบการถายเทความรอนของวัสดุและอุปกรณแลกเปลี่ยนความ
รอน
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับปรากฏการณของความรอน ตระหนักถึงการ
ประหยัดพลังงาน มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังสี
2. คํานวณและทดสอบการนําความรอนของวัสดุ
3. คํานวณและทดสอบการพาความรอนของวัสดุ
4. คํานวณและทดสอบการแผรังสีของวัสดุ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการสงถายความรอนโดยการนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน การนํา
ความรอนเมื่อสภาวะตางๆ คงที่ แบบหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การพาความรอนแบบอิสระ การพาความ
รอนแบบบังคับ การแผรังสีความรอน การดูดกลืน และการแผกระจายความรอนของวัตถุดํา อุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน

รายวิชาเรียนรวม
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3100-0111

เทอรโมไดนามิกส

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร และตระหนักถึง
ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. วิเคราะหกระบวนการทางอุณหพลศาสตร
3. วิเคราะหวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ สถานะแกสอุดมคติ
กฎของอุณหพลศาสตร สเกลอุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอนทัลป (enthalpy) เอนโทรป (entropy)
กระบวนการ วัฎจักรและวัฎจักรทวน วัฎจักรกําลังเบื้องตน วัฎจักรเครือ่ งอัดอากาศ
3100-0112

วัสดุอุตสาหกรรม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแบงกลุม คุณสมบัติ และการใชงานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับวัสดุศาสตร และตระหนักถึงประสิทธิภาพ
และความประหยัด มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. อานและเขียนรหัสวัสดุตามมาตรฐาน ISO, JIS, DIN, BS, AISI, และ มอก.
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน
3. ปรับปรุงคุณสมบัติและการใชงานของโลหะ รวมทั้งการปองกันการกัดกรอนของโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการแบงกลุม คุณสมบัติ และการใชงานของวัสดุอุตสาหกรรม คุณสมบัติทางกายภาพ ทาง
กล และทางเคมีของโลหะ การปรับปรุงคุณสมบัติและการใชงานของโลหะ การกัดกรอนในโลหะและการ
ปองกัน คุณสมบัติของอโลหะซึ่งใชในงานอุตสาหกรรม วัสดุสังเคราะห ระบบและสัญลักษณของวัสดุตาม
มาตรฐานนิยม เชน ISO, JIS, DIN, BS, AISI, มอก. ฯลฯ
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3100-0113

โลหะวิทยา

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติทางโครงสรางจุลภาคและมหภาคของโลหะ
2. เพื่อใหสามารถวางแผนกระบวนการงานหลอและชุบแข็ง การปรับปรุงโครงสรางของโลหะ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางโลหะวิทยาในการแกปญหา มีกิจ
นิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจคุณสมบัติทางโครงสรางจุลภาคและมหภาคของโลหะ
2. จัดเตรียมชิ้นทดสอบความแข็ง
3. ตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของโลหะ
4. ตรวจสอบโครงสรางมหัพภาคของโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ ความสัมพันธระหวางความเคนและ
ความเครียด อะตอมของอนุภาค โครงสรางโมเลกุล โครงสรางอสัณฐาน โครงสรางผลึก ระบบโครงสราง
ผลึก ดัชนีมิลเลอร ทิศทางและระนาบในผลึก ขอบกพรองในผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ การคืนตัวการ
เกิดผลึกใหม การเติบโต (grain growth) โลหะผสม กระบวนการแข็งตัวของโลหะ โครงสรางจากการแข็งตัว
ของงานหลอ เฟสและแผนภาพสมดุล ของหนึ่งธาตุ สองธาตุ และสามธาตุ การปรับปรุงพัฒนา และควบคุม
โครงสรางของโลหะชนิดตางๆ เหล็กหลอ โลหะที่ไมใชเหล็ก และโลหะผสม ปฏิบัติการเตรียมชิ้นทดสอบ
ความแข็ง การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค และมหัพาค
3100-0114

การทดสอบวัสดุ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและไมทําลาย
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการและสรุปผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุเกี่ยวกับ ความเคน การบิด
การดัด การรับแรงกระแทก และการทดสอบแบบไมทําลาย
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวัสดุศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัยและมีจริยธรรมในการบันทึกและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย
2. ทดสอบคุณสมบัติการรับความเคนของวัสดุ ประกอบดวย การดึง การอัด และการเฉือน
3. ทดสอบคุณสมบัติการบิดและการดัดของวัสดุ
4. ทดสอบคุณสมบัติการรับแรงกระแทกของวัสดุ
รายวิชาเรียนรวม
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5. ทดสอบแบบไมทําลายโดยรังสีเอ็กซและอัลทราโซนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง การอัด การเฉือน
การบิด การดัด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไมทําลาย
3100-0115

กรรมวิธีการผลิต

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการผลิตและการแปรรูปวัสดุ
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชกรรมวิธีการผลิตและปรับปรุงลักษณะชิ้นงานไดอยางเหมาะสม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการผลิตและการแปรรูปวัสดุ
2. เลือกใชกรรมวิธีการผลิตไดเหมาะสมกับชิ้นงาน
3. ปรับปรุงลักษณะของชิ้นงานใหเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เชน กระบวนการหลอ, mechanical working, electrical
machining, chemical machining, และ metal cutting โดยเนนถึงหลักการทํางานของเครื่องจักร ที่ใชในการผลิต
แตละกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแตละกรรมวิธี
3100-0116

การขนถายวัสดุ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการขนถายวัสดุ
2. เพื่อใหสามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละสาขา
อาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและจัดระบบงานใชมีประสิทธิภาพ มีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการขนถายวัสดุและนํากฎเกณฑไปใชกับระบบขนถายวัสดุ
2. วางผังและออกแบบระบบขนถายวัสดุตามกระบวนการผลิต
3. เลือกใชระบบขนถายวัสดุไดเหมาะสมกับกระบวนการผลิต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเลือกใชระบบขนถายวัสดุโดยพิจารณาความสําคัญ ความหมาย
องคประกอบ ประโยชน และกฎเกณฑ การนํากฎเกณฑไปใชกับระบบการขนถายวัสดุ เชน ระบบการขนถาย
วัสดุแบบตอเนื่อง ระบบสายพาน สกรูขนถาย ระบบขนถายดวยน้ําหนักตัวเอง ระบบขนถายดวยแรงเขยา
ระบบขนถายดวยนิวเมติกส ระบบขนถายวัสดุที่ไมใชรางอุปกรณชวยขนสง โกดัง และสโตร
3100-0117

มาตรวิทยาวิศวกรรม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวัดและการสอบเทียบปริมาณและเครื่องมือวัดเชิงมิติและเชิงกล
2. เพื่อใหสามารถวัดและสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติและเชิงกล ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
และอุปกรณ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบื้องตนในการวัดและสอบเทียบในงานมาตรวิทยา
2. หาคาสถิติในงานมาตรวิทยาเบื้องตน
3. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดเชิงมิติ
4. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดเชิงกล
5. เขาใจหลักเบื้องตนในการสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติ
6. สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติทวั่ ไปในงานงานวิศวกรรม
7. เขาใจหลักเบื้องตนในการสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงกล
8. สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงกลทั่วไปในงานงานวิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม
บทบาทและ
ความสําคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 9000
ISO 14000 และ HACCP หลักการวัด มาตรฐาน ระบบของการวัด ปริมาณและหนวย นิยามศัพทมาตร
วิทยา วิธีการวัด คาความผิดพลาดในการวัด การใชสถิติในการวัดและตรวจสอบ การหาคาความไมแนนอน
(uncertainty) มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สําหรับหองปฏิบัติการ การรักษาสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ
การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดเชิงมิติ เชน แทนระดับ เวอรเนียร ไมโครมิเตอร เกจหนาปด เกจ บล็อก
เครื่องมือวัดมุม เปนตน เครื่องมือวัดเชิงกล เชน เครื่องชั่ง เครื่องวัดแรงและทอรก มาตรความดัน มาตรอัตรา
การไหล เปนตน สอบเทียบตามขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures) สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติและ
เครื่องมือวัดเชิงกลซึ่งใชทั่วไปในงานวิศวกรรม การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ

รายวิชาเรียนรวม
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3100-0118

การออกแบบเครื่องจักรกล

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเครื่องจักรกล
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและประหยัด
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและเลือกใชวัสดุ
2. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนซึ่งมีความเคนผสมและใชทฤษฎีความเสียหาย
3. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนภายใตภาระความลา
4. คํานวณและออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ําและสลักเกลียว
5. คํานวณและออกแบบลิ่ม สลัก ตัวเรียว เพลา สปริง และสกรูสงกําลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการออกแบบเครื่องจักรกลโดยพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย และ
ความลา การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย รอยตอดวยหมุดย้าํ และสลักเกลียว ลิ่ม สลัก ตัวเรียว
เพลา สปริง และสกรูสงกําลัง การทําโครงงานออกแบบเครื่องจักรกล
3100-0150

การควบคุมคุณภาพ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชและสรางแผนภูมคิ วบคุม การชักตัวอยางเพือ่ การยอมรับสินคา และ
ระบบคุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. สรางแบบหรือฟอรมในการเก็บขอมูลของกระบวนการผลิตตามหลักสถิติ
2. เลือกใชแผนภูมิควบคุมเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต
3. วางแผนการชักตัวอยางแบบแปรผันและแบบตามลักษณะของผลผลิต
4. จัดตั้งกลุมบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ การวิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ
สถิติเบื้องตนซึ่ง
เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพ ขอมูลจากงานผลิต การควบคุมกระบวนการดวยแผนภูมิควบคุม การ
วางแผนการชักตัวอยางเพือ่ การยอมรับ ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 การวางแผน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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และนโยบายในการบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ การพัฒนาและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ
เบ็ดเสร็จ (TQC)
3100-0151

ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดสภาพแวดลอมและการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถกําหนดเทคนิควิธีการควบคุมและกําจัดมลพิษในงานอุตสาหกรรม ตาม
พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดความปลอดภัยและควบคุมมลพิษตามมาตรฐานและขอกําหนดของกฎหมาย
2. ระบุสาเหตุและดําเนินการปองกันโรคจากการทํางานอาชีพ
3. ดําเนินการปองกันอันตรายและปรับปรุงสภาพแวดลอมในงานอาชีพ
4. จัดอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการ ปองกัน
โรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตรายและการ
ปองกันสภาพแวดลอมในงานอาชีพ เกี่ยวกับ การสั่นสะเทือน เสียง แสงสวาง การแผรงั สี อุณหภูมิ ไฟฟา
และสารเคมี นโยบายความปลอดภัย เทคนิคการจัดการความปลอดภัย การฝกอบรมคนงานใหม เครื่อง
ปองกันอันตราย การเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณตางๆ การเตรียมการระวังลวงหนาเกี่ยวกับอัคคีภัย การจัด
อนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน สุขาภิบาล สุขอนามัย การตรวจรางกาย การปฐมพยาบาล หลักการทั่วไปใน
การชวยเหลือผูป ระสบเหตุ พระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิควิธีในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
3100-0153

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเศรษฐศาสตรที่สัมพันธตอการลงทุนและการดําเนินการในทาง
อุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการจัดทําโครงการลงทุน
อุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงความประหยัด ความคุมคา และประสิทธิผลของการใชเศรษฐทรัพย
และทรัพยากร
รายวิชาเรียนรวม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเศรษฐศาสตรที่สัมพันธตอการลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม
2. วิเคราะหปญหาทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับปจจัยการผลิต กระบวนการผลิต และการตลาด
3. กําหนดแนวทางการศึกษาปญหาและการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม
4. ระบุแนวทางแกไขปญหาเพื่อการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสัมพันธของวิชาเศรษฐศาสตรที่มีตออุตสาหกรรม
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม มาตรการสงเสริมการลงทุน
แหลงเงินทุน ความตองการและ
เศรษฐทรัพยการผลิต ปจจัยการผลิต รายได ดอกเบี้ย ระบบเศรษฐกิจ การคิดตนทุนการผลิต กฎหมาย
แรงงาน การวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
3100-0154

การศึกษางาน

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการครองชีพ
2. เพื่อใหสามารถศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบื้องตนในการเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน
2. ศึกษางานและหาเวลามาตรฐานเพื่อปรับปรุงการทํางาน
3. วัดผลงานและประเมินงานในการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน การลดสวนของ
งานและเวลาที่ไรประสิทธิภาพ การศึกษาการทํางาน สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดลอมของการทํางาน การ
เคลื่อนไหว และแผนภูมิความสัมพันธระหวางเครื่องจักร-เครื่องมือ กับผูปฏิบัติการ วิธีการเคลื่อนที่ของคนงาน
ณ บริเวณที่ปฏิบัติงาน การวัดผลงาน การศึกษางาน เวลามาตรฐานของการทํางานบนเครื่องจักร การใชเวลา
มาตรฐานเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3100-0157

การวางแผนและควบคุมการผลิต

2

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและควบคุมการผลิต
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

(2)
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มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดปริมาณการผลิตและวางแผนระบบการผลิตสินคา
2. ตัดสินใจ พยากรณ วางแผนการผลิต และใชทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยการผลิต
3. วางผังโรงงานและกระบวนการผลิต วางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรต/ซีพีเอ็ม
4. วางแผนความตองการวัสดุ ควบคุมตนทุนการผลิต และบริหารสินคาคงเหลือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชหลักการกําหนดปริมาณการผลิต
การ
วางแผนระบบผลิตสินคา การตัดสินใจ การพยากรณ การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนการผลิตรวม
การใชทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ การวางผังโรงงาน การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรด/ซีพีเอ็ม การวางแผนความตองการวัสดุ การควบคุม
ตนทุนการผลิต และการบริหารสินคาคงเหลือ
3100-0158

การจัดการความปลอดภัย

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. เพื่อใหมีความสามารถจัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงาน หรือสถานประกอบการ ให
ไดมาตรฐาน และพัฒนาความปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม มีกจิ นิสัยในการทํางานดวยความ
รอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดการความปลอดภัยในการทํางานตามขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐาน
2. จัดทําแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพในโรงงานหรือสถานประกอบการ
3. พัฒนาสภาพการทํางานในสถานีงานใหมั่นใจวาปลอดภัยดวยหลักการยศาสตร
4. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรใหมั่นใจวาปลอดภัย
5. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาใหมั่นใจวาปลอดภัย
6. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีและสิ่งแวดลอมใหมนั่ ใจวาปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการ
ตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน เกี่ยวกับ เครื่องจักร
ไฟฟา ภาวะแวดลอม สารเคมี และสิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตราย บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
เจาหนาที่ความปลอดภัย นักการยศาสตร (Ergonomics) และผูเกี่ยวของ หลักการพัฒนาสภาพการทํางานใน
สถานที่ทํางานที่อาจประสบอันตราย การสํารวจเพือ่ คนหาอันตรายโดยอาจใชเครื่องมือวัด เชน เครื่องวัดแสง
สวาง เครื่องวัดระดับเสียง เปนตน การประเมินอันตรายจากการสํารวจทีพ่ บหรืออาจเกิดขึ้น การดําเนินการ
รายวิชาเรียนรวม
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ควบคุมปองกันและปรับปรุงดวยหลักการยศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภัย และเทคนิคไวส
(WISE Technique; Work Improvement in Small Enterprises) โดยจัดกิจกรรมดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน ณ สถานีงานและในโรงงาน ประกอบดวย การจัดทําแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางาน
การปรับปรุงสภาพการทํางานในสถานนีงานที่มั่นใจวาปลอดภัยดวยหลักการยศาสตร
การสํารวจ การ
ประเมินอันตราย และการปรับปรุงสภาพการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ไฟฟา สารเคมี และสิ่งแวดลอม ที่
มั่นใจวาปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ข - 27

วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3100-0221

เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
2
(3)
(Fundamental of Environmental Chemistry)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเคมีวิเคราะหของน้ําและกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภค
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติเตรียมการ เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา และดําเนินการบําบัดน้ําเพื่อการ
บริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับเคมีสิ่งแวดลอมและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณสําหรับการเก็บตัวอยางน้ํา
2. เก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติและเก็บรักษาตัวอยางน้าํ กอนการวิเคราะห
3. ปฏิบัติการวิเคราะหน้ําทางกายภาพและทางเคมีและรายงานผล
4. ดําเนินกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติโดยวิธที างกายภาพและทาง
เคมี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีวิเคราะหของน้ํา การเตรียมเครื่องมือ สารเคมีและสารละลาย การเก็บ
ตัวอยางน้ํา การเก็บรักษา และวิเคราะห หลักการวิเคราะห การวิเคราะหสารโดยวิธีการตกตะกอน การกรอง
และการทําใหแหง
การวิเคราะหโดยน้ําหนัก โดยปริมาตร และโดยการเปรียบเทียบสี การตรวจสอบ
คาพารามิเตอรทางกายภาพของน้ํา (เชน อุณหภูมิ ความขุน สี กลิ่น รส ความนําไฟฟาของน้ํา ฯลฯ) การ
ตรวจสอบคาพารามิเตอรทางเคมีของน้ํา (เชน พีเอช สภาพกรดสภาพดาง บีโอดี ซีโอดี ปริมาณสารปนเปอนใน
น้ํา ฯลฯ) กระบวนการบําบัดน้ําทางกายภาพและทางเคมีเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติ เชน การเติม
อากาศ การแยกอนุภาคของแข็ง การจมตัวของตะกอน การสรางตะกอนหรือการจับกอน การกรอง การแกน้ํา
กระดาง การฆาเชื้อโรค การขจัดของแข็งละลายน้ํา เปนตน
3100-0222

จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน
2
(3)
(Fundamental of Environmental Microbiology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจบทบาทของจุลินทรียและการใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสียและฟนฟูวัสดุ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการควบคุมและใชประโยชนของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมและใชเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
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มาตรฐานรายวิชา
1. ศึกษาพฤติกรรมและควบคุมจุลินทรียที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
2. ศึกษาจุลินทรียที่เกี่ยวของกับดิน อาหารและอุตสาหกรรม
3. ดําเนินการบําบัดน้ําเสียโดยใชจุลินทรีย
4. ควบคุมการฟนฟูวัสดุกากของเสียโดยวิธีชีวภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพฤติกรรมของจุลินทรีย การศึกษาดวยกลองจุลทรรศน การเพาะเลี้ยงจุลิ
นทรียและอาหารเลี้ยงเชื้อ การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย การจัดจําแนกชนิดและกลุมของจุลินทรีย เชน
แบคทีเรีย รา สาหราย โพรโทซัว สัตวขนาดเล็กในน้ํา ฯลฯ การควบคุมจุลินทรีย ทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชีวภาพ จุลินทรียที่เกี่ยวของกับดิน อาหาร อุตสาหกรรม และแหลงน้ํา การตรวจวัดคุณภาพน้าํ ดาน
สุขาภิบาล การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
3100-0223

กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
3
(3)
(Basic Fluid Mechanics and Thermodynamics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตรและการเคลื่อนที่ของของไหล
2. เพื่อใหสามารถหาปริมาณและอัตราการไหลในทอน้ําทิ้ง หาขนาดทอและปมสําหรับระบบน้ําเสีย
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับกลศาสตรของไหลและใชเหตุผลทาง
วิทยาศาสตรในการแกปญหา
4. เพื่อใหมีความเขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
5. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องยนต
และมลพิษจากการเผาไหม
6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตรและใชเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักกลศาสตรของไหลซึ่งเกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําเสีย
2. คํานวณปริมาณน้ําทิ้งและอัตราการไหลของน้ําทิ้งในทอและในรางเปด
3. คํานวณหาขนาดทอและปมสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย
4. เขาใจหลักอุณหพลศาสตรซึ่งเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศ
5. ตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากกระบวนการเผาไหม
คําอธิบายรายวิชา
กลศาสตรของไหล ศึกษาและปฏิบัติการสถิตศาสตรของไหลเกี่ยวกับ สมบัติของของไหลและหลักสถิต
ศาสตรของไหล ความดันและเฮด แรงสถิตบนผิวและการลอยตัว การเคลื่อนที่ของของไหล ประเภทของการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ข - 29
ไหลและสมการความตอเนื่อง พลังงานในการไหล แรงและโมเมนตัมในการไหล การไหลในทอและในราง
เปด
อุณหพลศาสตร ศึกษาและปฏิบัติการอุณหพลศาสตรเกียวกับ รูปแบบของพลังงาน การสมดุลพลังงาน
สมบัติทางอุณหพลวัตและกระบวนการ วัฏจักรของแก็ส เอนโทรป กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร วัฏจักร
กําลังของแก็สและวัฏจักรผันกลับ การผสมของแกส ปฏิกิรยิ าเคมีและการเผาไหม สมรรถนะของเครื่องยนต
และการแกปญหามลพิษเนื่องจากการเผาไหม
3100-0224

เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย
3
(5)
(Wastewater Treatment and Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหน้ําทิ้งและกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวัดปริมาณน้ําทิ้ง เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ควบคุมระบบและ
กระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. วัดปริมาณและเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติการวิเคราะหน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรม
3. ควบคุมกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
4. ดําเนินการบําบัดและกําจัดสลัดจในระบบน้ําเสีย
5. บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียตามแผนงานบํารุงรักษา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดปริมาณน้ํา
การเก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม การตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ําทิ้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของน้ําทิ้งตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน เทคนิคการควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย ตั้งแตระบบขั้นตนถึงระบบ
ขั้นสุดทาย การกําจัดสลัดจและน้ําซึ่งผานการบําบัด การนํากลับมาใชประโยชน การบํารุงรักษาระบบบําบัด
น้ําเสีย
3100-0225

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
2
(3)
(Air Pollution Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. เพื่อใหสามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตและอุตสาหกรรม
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3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานยนตตามมาตรฐานกําหนด
2. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานกําหนด
3. ควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตตามขอกําหนดของมาตรฐาน
4. ควบคุมมลพิษทางอากาศโรงงานอุตสาหกรรมตามขอกําหนดของมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
แหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษ
แผนการเก็บตัวอยางและตรวจวัด
ขอกําหนดของมาตรฐานคุณภาพอากาศ
จุดตรวจวัดและชักตัวอยาง
เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดฝุนหนัก อนุภาคแขวนลอย กาซและฝนกรด การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจาก
ยานยนต เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดควันดําและอนุภาคจากทอไอเสีย การควบคุมมลพิษที่แหลงกําเนิดจาก
เครื่องยนตและน้ํามันเชื้อเพลิง การควบคุมไอเสียเครื่องยนตดวยแคทาลิติกคอนเวอรเตอร การเก็บตัวอยางและ
ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ดวยอุปกรณตรวจสอบอนุภาคและกาซจากปลองโรงงาน
การควบคุมมลพิษที่แหลงกําเนิดอนุภาคมลพิษ โดยใชไซโคลน เครื่องเก็บแบบเปยก และการตกตะกอนดวย
ไฟฟาสถิต การควบคุมกาซมลพิษโดยใชอปุ กรณดูดซึมและอุปกรณดูดซับ การเผากําจัดกาซหรือสารมลพิษ
ทางอากาศจากอุตสาหกรรม
3100-0226

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
2
(3)
(Noise and Vibration Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแกไขปญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
2. เพื่อใหสามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิด
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. ตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนตามขอกําหนดของมาตรฐาน
2. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยานยนต
3. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากอุตสาหกรรม
4. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากการกอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
แหลงกําเนิดและ
ผลกระทบของมลพิษ
เทคนิคการตรวจวัดและการใชเครื่องมือวัดมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
มาตรฐานคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยาน
ยนต อุตสาหกรรม และการกอสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3100-0227

เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
2
(4)
(Hazardous Waste Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการแกไขปญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย
2. เพื่อใหสามารถจัดการกากของเสียและสารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม
และใช
ประโยชนจากกากของเสีย
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุปญหาและแนวทางแกไขมลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย
2. ควบคุมการจัดการสารอันตรายที่มั่นใจวาปลอดภัย
3. ควบคุมการจัดการกากของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม
4. ควบคุมการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย ปญหามลพิษ ชนิดและแหลงกําเนิด
ผลกระทบที่เกิดและแนวทางการแกไข ความเสี่ยงจากสารอันตรายและเทคนิคในการจัดการกากของเสียจาก
ชุมชนและอุตสาหกรรม ภาระงานของการจัดการ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ การกําเนิดกากของเสีย
การขนถาย การจัดถังรองรับและกรรมวิธี การถายโอนและการขนสงกากของเสีย การกําจัดกากของเสียจนถึง
ขั้นสุดทาย เทคนิคการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพือ่ นํากลับมาใชประโยชน
3100-0228

เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค
2
(3)
(Clean Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริการ
2. เพื่อใหสามารถจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและพลังงานในองคืการโดยหลักเทคโนโลยีสะอาดได
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ การอนุรักษ
พลังงาน และสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและจัดตั้งคณะทํางานเทคโนโลยีสะอาดในองคการ
2. ประเมินโอกาสเทคโนโลยีสะอาดในองคการ
3. ศึกษาความเปนไปไดของแตละทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด
4. ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการสําหรับการผลิตและการบริการ
5. ประเมินผลและดํารงรักษาการดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการ

รายวิชาเรียนรวม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสะอาด บทบาทและความสําคัญในการจัดการทรัพยากรและการลด
มลพิษ การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการและกิจกรรมมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม หลักการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดทั้งเบื้องตนและโดยละเอียด การศึกษาความ
เปนไปไดของแตละทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีสะอาดกับแหลงพลังงาน เชน พลังงานจาก
ฟอสซิล พลังงานรังสีอาทิตยทางตรงและทางออม พลังงานใหม ฯลฯ หลักการประหยัดพลังงาน การ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและการบริการ เทคนิคการประเมินผลและดํารงรักษาการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสะอาดในองคการใหตอเนื่องและยัง่ ยืน

รายวิชาเรียนรวมคณะวิชาเคมี
3100-0601

เคมีทั่วไป
4
(5)
(General Chemistry)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหทฤษฎี ปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะ
เคมี ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส
2. เพื่อใหสามารถทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชคุณสมบัติคอลิเกตีพ
การไทเทรตกรด-เบส และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานอยางมีระบบ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุ
สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส
2. คํานวณการเตรียมสารและเตรียมสาร
3. เลือกใชอุปกรณในการปฏิบัติการ
4. ทดสอบหาองคประกอบของสารในของผสมและสารละลาย
5. ทดสอบหาน้ําหนักโมเลกุลของสารโดยใชสมบัติคอลิเกตีพ
6. ทดสอบและคํานวณสารดวยเทคนิคการไทเทรต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตาราง
ธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาองคประกอบของ
สารในสารผสมและสารละลาย สมบัติของสารผสม การหาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชสมบัติคอลิเกตีพ เทคนิคการ
ไทเทรต การสะเทินระหวางกรด-เบส

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3100-0602

เคมีอินทรียทั่วไป
4
(5)
(General Organic Chemistry)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถเขียนโครงสราง เรียกชื่อ บอกชนิดของไอโซเมอร ของสารอินทรียได
2. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรีย และบอกสมบัติของ
สารอินทรียที่สาํ คัญ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เขาใจหลักการของปฏิกิริยา การสังเคราะหและคุณสมบัติที่สําคัญของสารอินทรีย
สกัดสารอินทรียดวยตัวทําละลายอินทรีย ใชเทคนิคการรีฟลักซ และการกลั่น
แยกสารอินทรีย ดวยวิธโี ครมาโตรกราฟได
ทําสารอินทรียใหบริสุทธิ์ ดวยเทคนิคการตกผลึก และการกลั่น
ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารอินทรียโ ดยวิธีการหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว และโครมาโตกราฟ
ทดสอบปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พันธะเคมี ไฮบริไดเซชั่น การเขียนสูตรโครงสราง การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี
สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะหของสารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ การหาจุด
หลอมเหลว จุดเดือด การตกผลึกสาร การกลั่น การสกัดสาร การแยกสารดวยเทคนิคโครมาโตกราฟ ทดสอบ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธที่สําคัญ
3100-0603

เคมีฟสิกสทั่วไป

4

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนของกาซ และของเหลว หลักอุณหพลศาสตร
ทางเคมี จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
2. เพื่อใหสามารถทดสอบคุณสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว อุณหพล
ศาสตรทางเคมี จลนศาสตรเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟา
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและทฤษฎีอุณหพลศาสตร จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโคร
โมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
2. ทดสอบคุณสมบัติสารตามทฏษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว
รายวิชาเรียนรวม
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3. ทดสอบคุณสมบัติสารตามทฏษฎีอุณหพลศาสตรทางเคมี
4. ทดสอบกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารตามทฤษฎีจลนศาสตรทางเคมี
5. สรางแผนผังวัฏภาคของสารองคประกอบเดียว สององคประกอบ และสามองคประกอบ
6. ทดสอบคุณสมบัติของสารเชิงเคมีไฟฟา
7. ทดสอบคุณสมบัติของสารแมคโครโมเลกุล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ สมบัติในเชิงทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี
จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา การทดสอบสมบัติของสาร
ตามทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมีจลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค
สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
3100-0604

เคมีวิเคราะหทั่วไป
4
(5)
(Analytical Chemistry)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถเลือกใชเทคนิคและวิธีการวิเคราะหคุณสมบัติของสาร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1 เขาใจหลักการวิเคราะหทางเคมีทั้งทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2 วิเคราะหทางเคมีเชิงคุณภาพแบบเซมิไมโครในสารเคมีอนินทรียตัวอยาง
3 วิเคราะหเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตรทางเคมีในสารตัวอยาง
4 วิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณโดยใชเครื่องมือวิเคราะหชนั้ สูง
5 จัดการขอมูลและประมวลผล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบเซมิไมโครและการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ การวิเคราะหโดยน้ําหนัก และโดยปริมาตร การไทเตรท สมดุลเคมี การวิเคราะหดวย
เครื่องมือ วิเคราะหทางเคมีชั้นสูง การวางแผนงาน การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง การเลือกใชวิธีการ
วิเคราะห การจัดการขอมูล วิเคราะห ประมวลผลขอมูลทางสถิติ
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