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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 

 
 

หลักการ 
 
 

1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ     สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  สามารถเปน
หัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได 

2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรูเต็มภูม ิ ปฏิบัติไดจริง
และ เขาใจชีวติ 

3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวชิาชีพ     
สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู
และประสบการณได 
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จุดหมาย 
 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพืน้ฐานในการดาํรงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น 

2. เพื่อใหมีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชพีตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู   ทักษะจากศาสตรตาง ๆ  ประยกุตใชในงานอาชีพ  สอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพื่อใหมเีจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร  สามารถ

ทํางานเปนหมูคณะไดด ีและมีความภาคภูมใิจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 
5. เพื่อใหมีปญญา  ใฝรู  ใฝเรียน   มีความคิดสรางสรรค   มีความสามารถในการจัดการ   การ

ตัดสินใจและการแกปญหา    รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ  มาพัฒนาตนเอง  ประยุกตใชความรูใน
การสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง 

6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี   มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ือสัตย   มีวินยั   มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้ง
รางกายและจติใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนัน้ ๆ 

7. เพื่อใหเปนผูมพีฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน    มีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว องคกร ทองถ่ินและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน ตระหนกัในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

8. เพื่อใหตระหนกัและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนกําลัง
สําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 

9. เพื่อใหเห็นคณุคาและดํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

 

1. การเรียนการสอน 
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสตูรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทกุวิธีเรียนทีก่ําหนด และ

นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู
และประสบการณได 

1.2 การจัดการเรยีนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน
ประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

2. เวลาเรียน 
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกต ิภาคเรยีนละ 20 สัปดาห โดยมี

เวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนได
อีกตามที่เหน็สมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน   ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ  5  วัน     
คาบละ  60  นาที  (1 ช่ัวโมง) 

2.3 เวลาเรียนตามปกต ิสําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาํหนด 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีตาง
ประเภทวิชา/สาขาวิชาที่กําหนด ประมาณ  3  ป 

3. หนวยกิต 
  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  85  หนวยกิต  และไมเกิน  100  หนวยกิต  
การคิดหนวยกิตถือเกณฑดงันี้ 

3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี   1  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรยีนไมนอยกวา  20  ช่ัวโมง                   
มีคา 1 หนวยกติ 

3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรยีนการสอน   กําหนด         
2 - 3  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง   มีคา  1  หนวยกิต 

3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา       
40  ช่ัวโมง   มีคา  1  หนวยกติ 

3.4 การฝกอาชีพในระบบทวภิาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
3.5 การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
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4. โครงสราง 
  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  แบงเปน 3 หมวด
วิชาฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังนี้ 

4.1 หมวดวิชาสามญั 
4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาทีเ่ปนพื้นฐานในการดํารงชีวติ 
4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 

4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานทีจ่ําเปนในประเภทวิชานั้น ๆ 
4.2.2 วิชาชีพสาขาวชิา  เปนกลุมวชิาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ  
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวชิาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานในงาน

อาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
4.2.4 โครงการ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
4.4 ฝกงาน  
4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

  จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน  ทั้งนี้ สถานศึกษาตอง
กําหนดรหัสวชิา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบทีก่ําหนดไวในหลักสูตร 
 
5. โครงการ 

5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรยีนที่ 4   ไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง  
กําหนดใหมีคา  4  หนวยกิต 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดยีวกับรายวิชาอื่น 
 
6. ฝกงาน 

6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน 
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดยีวกับรายวิชาอื่น 
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7. การเขาเรียน 
  ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัต ิดังนี ้

7.1 พื้นความรู 
  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด    ตองเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชพีใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  การเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบไุวในแตละสาขาวิชา 

7.2 คุณสมบัติ 
  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศ-
นียบัตรวิชาชพีช้ันสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
8. การประเมินผลการเรียน 
  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอ
ชุมชน ทํานบุํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซ่ึงประกอบดวยการวางแผน ลงมือปฏิบัต ิ
ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน  ไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง 
 
10. การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี   ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามที่กําหนด 
10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชพีสาขาวิชา 

 



 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิ่งทอ / สารสนเทศและการสื่อสาร 
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11.  การแกไขเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและยกเลิก

ประเภทวิชาและสาขาวิชา  ในหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขางาน ใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2546 
11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา   เพิ่มเติมรายวิชา  ใหเหมาะสมกบัสภาพทองถ่ิน โดย

ตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 (ช่ัวโมง)
ลําดับที่วิชา 01 -  99

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 01 กลุมบริหารงานคุณภาพ
02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
0X

3 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย
12 กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ 01-19 ท่ัวไป
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา 20-99 พ้ืนฐานวิชาชีพ
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร
16 กลุมวิชามนุษยศาสตร

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 20 กิจกรรมรวมหลักสูตร

3 1 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา) 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา
01 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมประเภทวิชา)
02 วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม
03 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาเครื่องกล)
04 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาไฟฟา)
05 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชากอสราง)
06 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาเคมี)

3 1 X X สาขาวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 วิชาชีพพ้ืนฐาน
20 วิชาชีพสาขาวิชา
21 - 39  วิชาชีพสาขางานและการฝกงาน
40 - 59 วิชาทวิภาคี (สาขาวิชาและสาขางาน)
60 โครงการ

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชา

หลักสูตร
ปวส.

รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2546

ช่ือวิชา

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

หนวยกิต

ลําดับที่วิชาสามัญ

 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟากําลัง

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546     ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟากําลังสามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค  ผูควบคุมงาน  ผูชวยวิศวกร
หรือประกอบอาชีพสวนตัวมีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพชางไฟฟาใหเกิดความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพชางไฟฟาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห   แกปญหา    สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
ไฟฟากําลัง

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม
และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาไฟฟากําลัง



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

10

มาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพและเขียนโปรแกรม
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. เขียนแบบไฟฟา
7. วิเคราะหวงจรไฟฟา
8. ทดสอบเคร่ืองกลไฟฟา
9. ควบคุมงานไฟฟา
10. ออกแบบและติดต้ังไฟฟา
11. ซอม สรางอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
12. ควบคุมอุปกรณขับเคลื่อนดวยระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส

สาขางานเครื่องกลไฟฟา
13. ทดสอบและวิเคราะหเคร่ืองกลไฟฟา
14. ติดตั้งเครื่องกลไฟฟา
15. ควบคุมเครื่องกลไฟฟา
16. ซอมและบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา

สาขางานติดตั้งไฟฟา
13. ออกแบบระบบไฟฟา
14. ติดตั้งระบบไฟฟา
15. บริการระบบไฟฟา

สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
13. ออกแบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
14. ติดตั้งเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
15. ซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
13. ตรวจสอบปรับต้ังเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและเคร่ืองควบคุมกระบวนการ
14. ติดต้ังตรวจซอมอุปกรณในงานอุตสาหกรรมวัดและควบคุม



สาขาวิชาไฟฟากําลัง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟากําลัง

                                                                

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟากําลัง  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  รวมไมนอยกวา  95  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 65 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 13  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 30  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 95 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส    สาขางานไฟฟากําลัง   หรือสาขาวิชา
ไฟฟากําลัง
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขา

วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 (5)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3104-0001 เขียนแบบไฟฟา 2 (4)
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา 3 (5)
3104-0003 เครื่องกลไฟฟาเบื้องตน 2 (4)
3104-0004 การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร 3 (5)
3104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม 3 (5)

รวม   20 (36)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา 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 ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3104-1001 วงจรไฟฟา 3 (4)
3104-1002 เครื่องวัดไฟฟา 2 (3)
3104-1003 ดิจิตอลประยุกต 2 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 30 หนวยกิต
        ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-8  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3104-2001 การติดต้ังไฟฟา 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 อิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรม 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 ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3104-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (4)
3104-2102 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 3 (4)
3104-2103 โรงตนกาํลังไฟฟา 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 4 (*)
3104-4104 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา 4 4 (*)

2. วิชาชีพสาขางานติดตั้งไฟฟา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3104-2103 โรงตนกาํลังไฟฟา 2 (2)
3104-2201 การติดต้ังไฟฟา 2 3 (4)
3104-2202 การสองสวาง 2 (2)
3104-2203 การประมาณการระบบไฟฟา 2 (2)
3104-2204 เทคโนโลยีการขนถาย 3 (4)
3104-2205 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 2 (2)
3104-2206 ระบบสือ่สารเตือนภัย 3 (4)
3104-2207 ซอมบํารุงระบบไฟฟา 3 (4)
3104-2208 เทคโนโลยีระบบอาคาร 3 (4)
3104-2209 ปญหาพิเศษการติดตั้งไฟฟา 3 (*)
3104-2210 วิทยาการกาวหนาการติดตั้งไฟฟา 3 (*)
3104-4201 ปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟา 1 5 (*)
3104-4202 ปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟา 2 5 (*)
3104-4203 ปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟา 3 4 (*)
3104-4204 ปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟา 4 4 (*)

3. วิชาชีพสาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0111 เทอรโมไดนามิกส 3 (3)
3104-2301 เคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม 3 (4)
3104-2302 เคร่ืองทําความเย็นอุตสาหกรรม 3 (4)
3104-2303 อุปกรณควบคุมเคร่ืองทําความเย็น 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 ปฏิบัติงานเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ 1 5 (*)
3104-4302 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 2 5 (*)
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3104-4303 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 3 4 (*)
3104-4304 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 4 4 (*)

4. วิชาชีพสาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3104-2401 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 3 (4)
3104-2402 เครื่องควบคุมกระบวนการ 3 (4)
3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอรและการใชงาน 3 (4)
3104-2404 เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 3 (4)
3104-2405 วิทยาการกาวหนางานการวัดและควบคุม 3 (4)
3104-2406 เคร่ืองมือและอุปกรณอุตสาหกรรม 2 (2)
3120-2004 กลศาสตรของไหลและเทอรโมไดนามิกส 3 (3)
3120-2006 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3 (4)
3120-2103 อุปกรณในงานการวัดและควบคุม 2 (3)
3120-2104 การดําเนินงานการวัดและควบคุม 2 (2)
3104-4401 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 1 5 (*)
3104-4402 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 2 5 (*)
3104-4403 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 3 4 (*)
3104-4404 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 4 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3104-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา
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4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาค

เรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3104-0001 เขียนแบบไฟฟา 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ มาตรฐานและสัญลักษณงานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีความสามารถเขียนแบบไฟฟาในงานติดต้ังไฟฟา งานเคร่ืองกลไฟฟาและควบคุม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ มาตรฐานและสัญลักษณงานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เขียนแบบไฟฟาในงานติดต้ังไฟฟา งานเคร่ืองกลไฟฟาและควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสัญลักษณท่ีใชในงานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตามมาตรฐานสากล ออกแบบและ

เขียนแบบงานติดต้ังไฟฟาแสงสวาง และระบบไฟฟากําลัง เขียนแบบเคร่ืองกลไฟฟา และงานควบคุมดวยแมก
คานิกสและอิเล็กทรอนิกส แบบภาพเสนเดียว (one line diagram) แบบภาพวงจร (Schematic diagram) แบบ
ภาพการเดินสายและการตอ (Wiring and connection diagram) เขียนแผนภาพกรอบ (Block diagram) ของวงจร
ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส

3104-0002 เคร่ืองมือวัดและวงจรไฟฟา 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎีวงจรไฟฟา เคร่ืองวัดไฟฟา
2. เพ่ือใหมีความสามารถตอวงจรไฟฟา วัดและหาคาพารามิเตอรในวงจรไฟฟา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ หลักการทฤษฎีวงจรไฟฟา เคร่ืองวัดไฟฟา
2. ตอวงจรไฟฟา วัดและหาคาพารามิเตอรในวงจรไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของเคร่ืองวัดกระแส แรงดัน ความตานทาน กําลังไฟฟา มัลติ

มิเตอรและออสซิโลสโคป กฎของโอหม กําลังไฟฟา พลังงานไฟฟา การตอวงจรความตานทานแบบตาง ๆ กฎ
ของเคอรชอฟฟ ถาเกิดไฟฟากระแสสลับ เฟสและเฟสเซอรไดอะแกรม ปริมาณเชิงซอน      วงจร R - L - C 
แบบตาง ๆ เพาเวอรแฟคเตอร การใชเคร่ืองมือวัดชนิดตาง ๆ ตอวงจรไฟฟากระแสตรง กระแสสลับและวัดหา
คาตาง ๆ ของวงจร
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3104-0003 เครื่องกลไฟฟาเบื้องตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง
2. เพ่ือใหมีความสามารถพันหมอแปลงไฟฟา วัดทดสอบการใชงานหมอแปลงไฟฟา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ หลักการทํางานเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง
2. พันหมอแปลงไฟฟา วัดทดสอบการใชงานหมอแปลงไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการแมเหล็กไฟฟา การเหน่ียวนําไฟฟา โครงสราง สวนประกอบวงจร

ขดลวดอารเมเจอรและหลักการทํางานของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง คอมมิวเตชั่น อารเมเจอรรีแอคชั่น การ
คํานวณคาการสูญเสีย ประสิทธิภาพ การเร่ิมเดินและควบคุมความเร็ว หลักการเกิดแรงดันไฟฟาเหน่ียวนําใน
หมอแปลง สมการแรงดันและอัตราสวน คํานวณหาขนาดและประสิทธิภาพของหมอแปลงไฟฟาชนิดและการ
ขนานหมอแปลงไฟฟา การพันขดลวดหมอแปลงขนาดเล็ก การตรวจข้ัวและการขนานหมอแปลงไฟฟา การตอ
หมอแปลงไฟฟาแบบตาง ๆ

3104-0004 การติดต้ังไฟฟาในและนอกอาคาร 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูหลักการติดต้ังและเดินสายไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการปองกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงาน การเลือกใชเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณงานติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร

3. เพ่ือใหมีความสามารถเดินสาย ติดต้ังตรวจสอบและบํารงุรักษา และการใชเคร่ืองมือติดต้ัง
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจ หลักการติดตั้งและเดินสายไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร
2. ปองกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟาในและนอกอาคาร
3. เลือกใชเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณงานติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร
4. ติดต้ังระบบไฟฟาในและนอกอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ วิธีการปองกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟา, เคร่ืองมือ, อุปกรณและ

วัสดุในงานติดต้ังไฟฟาในและนอกอาคาร ประเภทของการติดตั้งการเดินสายไฟฟาระบบไฟฟาแรงต่ํา วิธีการ
ปกเสาพาดสาย วิธีการเดินสายดิน การตรวจสอบวงจรและซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในและนอกอาคาร 
มาตรฐานการติดต้ังอุปกรณปองกัน, เลือกใชวัสดุ อุปกรณใหเหมาะสมกับงาน จากการคาํนวณและตาราง การ
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ติดต้ังอุปกรณ เดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย อุปกรณปองกันไฟฟาร่ัว โหลดเซ็นเตอร เซฟต้ีสวิตซ ติดต้ัง
และเดินสายไฟฟาแรงต่ํา เดินสายใตดิน ตรวจสอบวงจรไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร การบํารุงรักษา

3104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู หลักการทํางานมอเตอรไฟฟาและการควบคุม
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการตอวงจรมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  วงจรควบคุม
3. เพ่ือใหมีความสามารถ เลือกวัสดุอุปกรณ ในงานควบคุมมอเตอร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ หลักการทํางานมอเตอรไฟฟาและการควบคุม
2. ตอและทดสอบวงจรมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  วงจรควบคุม
3. เลือกวัสดุอุปกรณ ในงานควบคุมมอเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ชนิดโครงสราง สวนประกอบและหลักการทํางานของมอเตอรกระแสตรง 

มอเตอรกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส การเร่ิมเดินมอเตอรการกลับทางหมุน การตอวงจรมอเตอรตาง ๆ  
สัญลักษณท่ีใชในงานควบคุม การเลือกขนาดสายไฟฟาและอุปกรณปองกัน อุปกรณควบคุมมอเตอร   ไฟฟา 
การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ การตอวงจรขดลวดสปลิตเฟสมอเตอรและมอเตอร 3 เฟ
ส ตอวงจรการเร่ิมเดินและกลับทางหมุนมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

3110-1001 วงจรไฟฟา 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและทฤษฎีวงจรไฟฟา
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาคาความตานทาน กระแส แรงดัน     กําลังไฟฟา    และตรวจสอบแกไข
หาขอบกพรองของวงจร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต   รอบคอบ   และปลอดภัย   มีความตระหนักถึง
คุณธรรมของงานและมีจริยธรรมในการสรุปผล รายงานผลและนําเสนอ

มาตรฐานรายวิชา
1. แกปญหาโจทยวงจรไฟฟาดวยทฤษฎีวงจรไฟฟาตาง ๆ
2. ทดสอบคุณสมบัติของวงจรไฟฟา
3. ทดสอบการปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติองคประกอบของวงจร กฎของเคอรชอฟพ และทิศทางอางอิงแนวคิดเบ้ืองตน เก่ียว

กับกราฟของวงจรขาย วงจรแบบตัวตานทาน การวิเคราะหแบบปมและเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอรตัน
คล่ืนแบบไซน การแทนดวยเพสเซอร อิมพีแดนซและแอดมิตแตนซ   การวิเคราะหในสถานะอยูตัวตอคล่ืน
แบบไซนกําลังไฟฟา   ผลตอบสนองเชิงความถ่ี    วงจรไฟฟาสามเฟส ระบบวงจรและกําลังไฟฟาสามเฟส
การปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา

3104-1002 เครื่องวัดไฟฟา 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของเครือ่งวัด การขยายยานวัด หมอแปลงเคร่ืองมือวัด    การวัดดวย
บริดจ   การวัดคาความตานทานของหลักดิน  การวัดคาความเปนฉนวน และการวัดดวยเคร่ือง
บันทึกขอมูล

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวัด การอานคา และการนําเคร่ืองวัดไปใชวัดคาในวงจร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ขยายยานวัดและปรับต้ังเคร่ืองวัดไฟฟา
2. ตอเคร่ืองวัดไฟฟา วัดและอานคาทางไฟฟา
3. วัดคาและเปรียบเทียบกับการคํานวณ
4. ประยุกตใชเคร่ืองวัดเพ่ือนําไปใชวัดคาในวงจร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับหลักการของเคร่ืองมือวัดการขยายยานวัด   หมอแปลงเคร่ืองมือวัด การ

วัดดวยบริดจ  การวัดคาความตานทานของหลักดิน  การวัดคาเปนฉนวน  การวัดดวยเคร่ืองบันทึกขอมูล และ
การนําเคร่ืองวัดไปใชวัดคาในวงจร

3104-1003 ดิจิตอลประยุกต 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจระบบ ออกแบบ และคุณสมบัติของวงจรดิจิตอลแบบตางๆ
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชงานวงจรดิจิตอลแบบตาง ๆ ดวยของจริงและหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ปลอดภัยอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของระบบเลขฐาน คุณสมบัติของวงจรดิจิตอลแบบตางๆ
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2. ออกแบบและเลือกใชงานวงจรดิจิตอลแบบตางๆ และประยุกตใชงาน
3. ซอมและสรางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบเลขฐานตาง ๆ ลอจิกเกต  โครงสรางของวงจรรวมประเภท TTL และ

CMOS  คณิตศาสตรของ  Boolean  และสมการ  Logic  De  Morgan’s  Theorem      การวิเคราะหวงจรคอมมิ
เนช่ัน   การลดตัวแปรในฟงกช่ัน วงจรคอมมิเนชัน่  วงจรมัลติเพล็กซ  ดีมัลติเพล็กซ  ดีโคดเดอร  เอ็นโคดเดอร
คอมพาราเตอร วงจรโมโนสเตเบ้ิลและสัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป  วงจรนับ  และชิฟรีจิสเตอร แบบตางๆ
วงจรพ้ืนฐาน A/D  และ  D/A  Converter  และการนําไปใชงาน  โครงสรางและการใชงานหนวยความจําเปน
แบบตาง ๆ ดวยของจริงและหรือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

3104-2001 การติดต้ังไฟฟา 1 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจชนิด อุปกรณ วัสดุ เคร่ืองมือ ทอรอยสาย รางเดินสาย แผงจายไฟ ตูควบคุม
ไฟฟา การตอระบบลอฟา และระบบสายดิน

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการติดต้ัง เดินสาย ทอรอยสายไฟฟา รางเดินสาย แผงจายไฟ
และตูควบคุมไฟฟา การบริการ ตรวจซอมและบํารุงรักษา

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงานและมีจริยธรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือในงานติดต้ัง
2. ติดต้ังเดินสายไฟฟาในอาคารและในโรงงาน
3. ตรวจสอบและตรวจซอมแกไขระบบไฟฟาในอาคารและในโรงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณท่ีใชในงานติดต้ังทอรอยสาย รางเดินสาย

สวิตซตัดตอน เซอรกิตเบรกเกอร อุปกรณประกอบตูควบคุมไฟฟา หาขนาดตัวนํา ขนาดบัสบาร การติดต้ัง  บัส
บาร และอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ ในตูควบคุมและแผงจายไฟ ติดตั้งระบบสายดิน ตรวจซอม แกไขบํารุงรักษา
ระบบไฟฟา ในอาคารและในโรงงาน

3104-2002 เครื่องกลไฟฟา 1 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและเขาใจลักษณะสมบัติของเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแส
ตรง และหมอแปลงไฟฟา
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2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทดสอบและควบคุมเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟา
กระแสตรงและหมอแปลงไฟฟา

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุป รายงานผลและนําเสนอ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะสมบัติเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสตรง และหมอแปลงไฟ
ฟา

2. ทดสอบและควบคุมเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง     มอเตอรไฟฟากระแสตรง และหมอแปลง
ไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรงแบบตาง ๆ   การควบคุมเคร่ืองกลไฟ

ฟากระแสตรง หลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟาแบบตาง ๆ เฟสเซอรไดอะแกรม    วงจรสมมูลยของหมอ
แปลงไฟฟา การทดสอบหมอแปลงไฟฟา การตอหมอแปลงไฟฟาในระบบสามเฟส

3104-2003 เครื่องกลไฟฟา 2 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและเขาใจลักษณะสมบัติของเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ และ  อินดักช่ัน
มอเตอรแบบตาง ๆ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการประลองและทดสอบลักษณะสมบัติของเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแส
สลับ และอินดักช่ันมอเตอรแบบตาง ๆ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุป รายงานผลและนําเสนอ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะสมบัติของเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ และอินดักชั่นมอเตอรแบบตาง ๆ
2. ประลองและทดสอบลักษณะสมบัติของเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ และอินดักชั่นมอเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบตางๆ การควบคุมแรงดัน ไฟ

ฟา  การขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ  ซิงโครนัสมอเตอร   วงจรสมมูลย  และเฟสเซอรไดอะแกรม
หลักการของอินดักช่ันมอเตอรสามเฟส คุณสมบัติของอินดักช่ันมอเตอรแบบตาง ๆ วงจรสมมูลยและเซอรเคิล
ไดอะแกรม วิธีการเร่ิมเดินและการควบคุมความเร็ว หลักการทํางานและลักษณะสมบัติของอินดักช่ันมอเตอร
เฟสเดียวแบบตาง ๆ
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3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟา 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและข้ันตอนวิธีออกแบบระบบไฟฟา
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณเลือกใชอุปกรณ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณออกแบบระบบไฟฟา
2. วิเคราะหระบบไฟฟาเลือกใชอุปกรณ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับสัญลักษณทางไฟฟากําลังและแผนภาพเสนเด่ียว ขอกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับความ

ปลอดภัยในการติดต้ังอุปกรณไฟฟาแหลงจายและระบบจําหนายไฟฟากําลัง การตอลงดินสําหรับระบบและ
สําหรับอุปกรณไฟฟา การเลือกขนาดสายไฟ  และทอรอยสายอุปกรณปองกัน และการออกแบบใหอุปกรณ
ปองกันทํางานเปนลําดับข้ัน แหลงจายไฟฟาฉุกเฉิน ระบบปองกันฟาผาสาํหรับอาคาร  การชดเชยกําลังไฟฟารี
แอคตีฟ การติดตั้งอุปกรณไฟฟาในอาคารพาณิชย ในโรงงาน   อุตสาหกรรมและอาคารท่ีอยูอาศัย

3104-2005 การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและคําส่ังพ้ืนฐานของโปรแกรมเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาความรูเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
2. ประยุกตการใชโปรแกรมเขียนแบบไฟฟาไปใชงานท่ีเก่ียวของ
3. พิมพแบบลงกระดาษ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําส่ังพ้ืนฐานของโปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟา เขียนแบบสัญลักษณทางไฟฟา เขียนแบบ

ระบบควบคุมทางไฟฟา   เขียนแบบงานติดต้ังระบบไฟฟา   และเขียนแบบงานท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับงานทาง
ดานไฟฟา การพล็อตแบบลงกระดาษใหขนาดถูกตองตามสเกลท่ีกําหนด
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3104-2006 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน  และลักษณะสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังท่ัวไป
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการวิเคราะหวงจร ประยุกตใชงาน และซอมบํารุงรักษาอุปกรณในวงจร
อิเล็กทรอนิกส

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ปลอดภัยอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการและ คุณสมบัติของ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และวงจรแบบตาง ๆ
2. ใชเคร่ืองมือและหรือโปรแกรมประกอบในการวิเคราะหวงจร
3. ประยุกตใชงานอุปกรณในวงจรแบบตาง ๆ
4. ซอมและสรางวงจรจุดชนวนหรือแหลงจายไฟ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานและคุณสมบัติของ  เพาเวอรไดโอด  เพาเวอรทรานซิสเตอร  เพา

เวอรมอสเฟท   วงจรเรียงกระแส   วงจรกรองสัญญาณ วงจรออสซิเลเตอร วงจรขยายกําลัง      วงจรดิฟเฟอเรน
เชียล  ออปแอมป  วงจรคอมพาราเตอร วงจรเรกกูเลเตอร   โครงสรางและการทํางานของไทริสเตอรชนิดตาง ๆ
การใชอุปกรณวงจรตางๆและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการทดสอบ ท่ีครอบคลุมเน้ือหาของภาค
ทฤษฎี

3104-2007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจโครงสรางสวนประกอบ การทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
คอมพิวเตอร เซนเซอร และอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ

2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมคําส่ังควบคุมการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรรวม
กับเซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
2. นําเซนเซอรและอุปกรณควบคุมมาประยุกตใชงาน
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปรวมกันเซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร การเขียนคําส่ังควบคุมการ

ทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร  หลักการทํางานของเซนเซอรท่ีใชวัดและตรวจจับความเร็ว ความ
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ดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ นํ้าหนัก แสง พร็อกซิมิต้ีสวิตซ อุปกรณควบคุมตัวต้ังเวลา ตัวนับ ลิมิตสวิตซ
ฯลฯ การนําเอาโปรแกรมคอนโทรลเลอรและคอมพิวเตอร   มาประยุกตใชรวมกับเซนเซอรและอุปกรณควบคุม
แบบตาง ๆ

3104-2008 การสงและจายไฟฟา 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและเขาใจระบบการสงและจายไฟฟา อุปกรณและวงจรระบบสงและจายไฟฟา
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาพารามิเตอรตาง ๆ ของระบบสายสง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปรายงานผลและนําเสนอ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบการสงและจายไฟฟา อุปกรณ และวงจรของระบบสงและจายไฟฟา
2. คํานวณหาคาพารามิเตอรตาง ๆ    และหาความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันไฟฟาของสาย
สงไฟฟา

3. คํานวณหาแรงดึง และระยะหยอนของสายสงและเปอรยูนิต
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาระบบการสงและจายไฟฟา อุปกรณและวงจรของระบบสงและจายไฟฟา    การหาคาพารา-
มิเตอรตาง ๆ การหาความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันไฟฟาของสายสงไฟฟาระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว การหาแรงดึงและระยะหยอนของสายไฟฟา     การคํานวณหาคาเปอรยูนิต

3104-2009 คณติศาสตรไฟฟา 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจทฤษฏีและการใชงานของตัวแปรเชิงซอน    เวกเตอร     อนุกรมฟูเรียร      
และลาปลาสทรานสฟอรม

2. เพ่ือใหมีความสามารถประยุกตทฤษฏีตาง ๆ ไปวิเคราะหใชงานกับวงจรไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรมในการสรุปผล
มีเจตนคติท่ีดีตอวิชาชีพตนเอง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฏีและการใชงานตัวแปรเชิงซอน  เวกเตอร  อนุมกรมฟูเรียร  และลาปลาส
ทรานสฟอรม
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2. ประยุกตสมการตัวแปร ปริมาณเชิงซอน และการวิเคราะหเวกเตอรใชกับสนามไฟฟาและ
สนามแมเหล็กในรูปทรงเรขาคณิต

3. ประยุกตอนุกรมฟูเรียรและลาปลาสทรานสฟอรมใชกับวงจรไฟฟาท้ังกระแสตรงและกระแส
สลับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฏีและการนํามาใชงานของตัวแปรเชิงซอน ทฤษฏีและการนํามาใชงานของการวิเคราะห

เวกเตอร ศึกษาเก่ียวกับทฤษฏีอนุกรมฟูเรียร และการนํามาใชในการวิเคราะหรูปคลื่นไฟฟา การกระจายจาก
ครึ่งคาบ อินทิกรัลฟูริเยร ฟูเรียรทรานฟอรม ทฤษฏีของลาปาซทรานฟอรม และการนํามาใชวิเคราะหวงจรไฟ
ฟาทั้งขณะมีคาและไมมีคาเริ่มตนคงคางอยูในวงจร ท้ังวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ

3104-2010 วิเคราะหวงจรไฟฟา 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจพฤติกรรมของวงจรทรานเชียนต
2. เพ่ือใหสามารถประยุกต อนุกรมฟูริเยรและลาปลาซ ในการแกปญหาทางไฟฟา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวงจรทรานเชยีนต
2. วิเคราะหผลตอบสนองวงจรดวยสัญญาณอินพุตตาง ๆ
3. วิเคราะหวงจรไฟฟาดวยอนุกรมฟูริเยรและลาปลาซ และจําลองระบบดวยคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะหวงจรอันดับหน่ึงและอันดับสอง ผลตอบสนองตอสัญญาณข้ันบันได ผลตอบ

สัญญาณเขาศูนย ผลตอบช่ัวครูและผลตอบสถานะอยูตัว สัญญาณกระตุนแบบเอกซโพเนนเชียลทรานเฟอร-
ฟงกช่ันเบ้ืองตน คลื่นรายคาบ อนุกรมฟูเรียร ผลตอบสําหรับอินพุตใด ๆ ผลตอบอิมพัลส วิธีคอนโวลูชัน การ
แปลงแบบลาปลาซ และประยุกตใชแนวคิดเพ่ิมเติมเก่ียวกับกราฟ  ขอบขายวงจร   สมการวงจรในลักษณะ
เมตริกซ สมการโนด  เมช สมการลูบ และคัตเซต สมการสถานะ ความถ่ีธรรมชาติ ฟงกช่ัน   วงจรขยาย    วงจร
สองคูข้ัว   และการใชคอมพิวเตอรสําหรับการจําลองระบบ

3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจโครงสราง ระบบ และการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร
2. ใหมีความสามารถใชเคร่ืองมือเขียนโปรแกรมควบคุมการติดตอระบบ    และตรวจสอบความผิด
พลาดของโปรแกรม
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3. เพ่ือประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุมระบบไฟฟาไดอยางเหมาะสม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ปลอดภัยอยางมีคุณธรรม จริยธรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสราง วงจรประกอบ และการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร
2. ใชเครื่องมือโปรแกรมประกอบในการเขียน และทดสอบโปรแกรม
3. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานสวนตางๆ ในระบบไมโครคอนโทรลเลอร
4. ประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุมระบบไฟฟาแบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร   วงจรประกอบการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร  

รีจีสเตอร  ระบบบัสและการทํางาน ชุดคําสั่ง ของไมโครคอนโทรลเลอร ใชเคร่ืองมือเขียนโปรแกรม และ
โปรแกรมชวยในการทดสอบ   โดยใชชุดคําสั่งของไมโครคอนโทรลเลอรควบคุม การติดตอซีพียูกับหนวย
ความจํา   เอาทพุต  อินพุต การอินเตอรรัพ   การติดตอไมโครคอนโทรลเลอรกับอุปกรณภายนอกแบบเบ้ืองตน 
และผานระบบสื่อสาร การประยุกตใชงานในระบบควบคุมทางไฟฟาแบบตาง ๆ

3104-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานของแหลงจายไฟกระแสตรงและกระแสสลับ แบบแรงดันเอาตพุตคงท่ีและ
ปรับคาได

2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชแหลงจายไฟชนิดตาง ๆ ใหถูกตองและเหมาะสมกับงานในอุตสาห
กรรม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. ประยุกตใชวงจรเรกติไฟเออรแบบไมถูกควบคุมและถูกควบคุม ท้ังเฟสเดียวและหลายเฟส
2. ประยุกตใชวงจรควบคุมกระแสสลับในงานดานกําลัง
3. ตรวจซอม, สรางแหลงจายไฟกระแสงตรงและสลับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการและการนําไปใชงานของไดโอดกําลังในวงจรเร็กติไฟเออรแบบ

ไมถูกควบคุม หน่ึงเฟส และ หลายเฟส และการใชไทริสเตอร ขอจํากัดและการปองกันคอมมิวเตช่ันแบบธรรม
ชาติและแบบถูกบังคับ เรกตไฟเออรแบบถูกควบคุม เคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟาสลับ ชอปเปอร อินเวอรเตอร
ไซโคลคอนเวอรเตอร และระบบจายกําลังไฟฟาไมขาดตอน (UPS)
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3104-2102 การขับเคล่ือนดวยไฟฟา 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการควบคมุเคร่ืองจักรกลไฟฟา
2. เพ่ือใหมีความสามารถติดต้ัง ทดสอบ บํารุงรักษา ควบคุมเคร่ืองจักรกลไฟฟา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง  คุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการควบคมุเคร่ืองจักรกลไฟฟา
2. คํานวณพิกัดของมอเตอรเคร่ืองจักรกล
3. ซอมแซม, บํารุงรักษา, สรางชุดควบคุม
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหจําลองระบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการขับเคล่ือนดวยไฟฟา โมเมนตของการขับเคล่ือนดวยไฟฟา ชนิดเบรกดวยไฟฟา

ความสัมพันธของพลังงานในระหวางการเร่ิมเดินและการเบรก การคํานวณการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองจักรกลไฟ
ฟา โดยใชวิธีการวิเคราะหและทางกราฟ การคํานวณพิกัดของมอเตอรเคร่ืองจักรกลลากจูงท่ีสําคัญ  วงจรไฟฟา
และการควบคุมเคร่ืองจักรกลลากจูง การคาํนวณแบบงาย  การประยุกตทางอุตสาหกรรมของมอเตอรไฟฟา

3104-2103 โรงตนกําลังไฟฟา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจระบบสงจายไฟฟาโหลดโปรดักช่ัน การทํางานของโรงจักรไฟฟา และเศรษฐศาสตร
ในการผลิตพลังงานไฟฟา

2. เพ่ือใหวิเคราะหขอดี ขอเสีย ของโรงจักรไฟฟา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบสงจายไฟฟาโหลดโปรดักชั่น
2. เปรียบเทียบสมรรถนะของการผลิตไฟฟาระบบตาง ๆ
3. วิเคราะหหลักเศรษฐศาสตร ในการผลิตพลังงานไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบสงและจายไฟฟา โหลดโปรดักชั่น (Load Production)   การทํางานของโรงจักรไฟฟา

ขอดีขอเสียของโรงจักรไฟฟา และเศรษฐศาสตรในการผลิตพลังงานไฟฟา
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3104-2104 เครื่องกลไฟฟา 3 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูและเขาใจลักษณะของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ
2. เพ่ือใหสามารถขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  ควบคุมความเร็วมอเตอรดวยอุปกรณตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปรายงานผลและนําเสนอ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหลักษณะสมบัติของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. ขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟาแบบตาง ๆ
3. ควบคุมความเร็วมอเตอรดวยอุปกรณตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง เคร่ืองกลไฟฟากระแสสลับ ระบบ

ควบคุมการขับเคล่ือนมอเตอรไฟฟา เชน ระบบควบคุมแบบวารดเลียวนารด ระบบควบคุมแบบคาสเคด ระบบ
ควบคุมแบบเซลซิง และอ่ืน ๆ  การนําไปใชงาน   การคํานวณหาขนาดกําลังเอาตพุตของเคร่ืองกลไฟฟาชนิด
ตาง ๆ

3104-2105 ซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟา 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและเขาใจวิธีการตรวจซอมบํารุงรักษา วิธีการพันขดลวดของเคร่ืองกลไฟฟา
2. เพ่ือใหมีความสามารถทดสอบหาลักษณะสมบัติของเคร่ืองกลไฟฟา วางแผนข้ันตอนในการบํารุง
รักษาเคร่ืองกลไฟฟา

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปรายงานผลและนําเสนอ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการตรวจซอมบํารุงรักษาและวิธีการพันขดลวดของเคร่ืองกลไฟฟา
2. ทดสอบหาลักษณะสมบัติของเคร่ืองกลไฟฟา
3. บํารุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติวิธีการตรวจซอมบํารุงรักษา วิธีการพันขดลวด ทดสอบหาลักษณะสมบัติของ

เคร่ืองกลไฟฟาตลอดจนวิธีการจัดทําแผนและข้ันตอนการบํารุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟา



สาขาวิชาไฟฟากําลัง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

31

3104-2106 สนามแมเหล็กไฟฟา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจปริมาณเวคเตอรและปริมาณสเกลาร
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการคํานวณกฎของคูลอมบ เกาซ วิเคราะหคาของไฟฟาสถิต ไฟฟา
กระแส  การนําสนามแมเหล็กสถิตของแม็กซเวลล   และความสัมพันธระหวางทฤษฏีของวงจร
ไฟฟากับสมการของ แม็กซเวลล

3. มีกิจนิสัยในการคนควาความรูเพ่ิมเติม
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหรูปแบบของสนามไฟฟาดวยกฎตาง ๆ
2. คํานวณปริมาณสนามไฟฟาในระบบจุดรวมรูปทรงตาง ๆ
3. เปรียบเทียบวงจรไฟฟากับวงจรแมเหล็กดวยสมการแมกซเวลล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะหเวกเตอรสนามไฟฟาสถิตย ตัวนําและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟา การหาคาํตอบของ

ปญหาทางไฟฟาสถิต กระแส การพาและกระแสการนําสนามแมเหล็กสถิต ความเหน่ียวนําสนามแมเหล็กไฟ
ฟาท่ีแปรคาตามเวลาแกปญหาสมการของแมกซเวลล ความสัมพันธระหวางทฤษฏีวงจรไฟฟากับสมการของ
แมกซเวลล

3104-2107 ปญหาพิเศษเครื่องกลไฟฟา 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหวิเคราะหคนควาและวางโครงการดานเคร่ืองกลไฟฟา
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนดัดแปลงแกปญหาและนําเสนอผลงาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาสรางสรรคผลงานดานเคร่ืองกลไฟฟา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคนควาเขียนโครงการและออกแบบงาน
2. วิเคราะหดัดแปลงและแกปญหาดานเคร่ืองกลไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติแกปญหาพิเศษดานเคร่ืองกลไฟฟา หรือหัวของานท่ีอาจารยมอบให การเขียนและวาง

โครงการตามหัวขอ งานออกแบบการแกปญหางานและการนําเสนอผลงาน
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3104-2108 วิทยาการกาวหนาเครือ่งกลไฟฟา  1 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเคร่ืองกลไฟฟาสมัยใหม
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการติดต้ังควบคุมเคร่ืองกลไฟฟาสมัยใหม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาและสรางสรรคงานเทคโนโลยีใหม

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ังควบคุม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลไฟฟาสมัยใหม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเน้ือหาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการในการประกอบอาชีพในทองถ่ิน

หรือวิทยาการสมัยใหมดานเคร่ืองจักรกลไฟฟา

3104-2109 วิทยาการกาวหนาเครือ่งกลไฟฟา  2 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ วิชาการ  สมัยใหมดานเคร่ืองกลไฟฟา
2. เพ่ือใหมีความสามารถประยุกต เคร่ืองกลไฟฟาสมัยใหมใชงาน
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในการคิดคนควาดัดแปลงงานดานไฟฟา

มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกต ดัดแปลง  เคร่ืองกลไฟฟาสมัยใหมใชงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเคร่ืองกลไฟฟาสมัยใหมท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบ

การและทองถ่ิน

3104-4101 ปฏิบัติงานเครือ่งกลไฟฟา  1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญหา  รวมท้ังควบคุมคุณภาพงานเคร่ืองกลไฟฟา
กระแสตรง

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย  มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ัง ควบคุมเครื่องกลไฟฟากระแสตรง
2. ซอมบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟากระแสตรง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห แกปญหาควบคุมคุณภาพงาน และซอมบํารุง

รักษาเครื่องกลไฟฟากระแสตรง

3104-4102 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา  2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญหา      รวมท้ังควบคุมคุณภาพงานเคร่ืองกลไฟ
ฟากระแสสลับ

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย  มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ัง  ทดสอบควบคุมเคร่ืองกลไฟฟากระแสสลับ
2. วิเคราะหขอบกพรองและซอมบํารุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟากระแสสลับ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห แกปญหาควบคุมคุณภาพงาน และซอมบํารุง

รักษาเคร่ืองกลไฟฟากระแสสลับ

3104-4103 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา  3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญหา  รวมท้ังควบคุมคุณภาพงานควบคุมเครื่อง
กลไฟฟา กระแสสลับ

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย    มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ัง  ควบคุมเคร่ืองกลไฟฟากระแสสลับดวยอุปกรณควบคุมและอุปกรณปองกันชนิดตางๆ
2. วิเคราะหขอบกพรองและซอมบํารุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟากระแสสลับ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห แกปญหาควบคุมคุณภาพงานควบคุมเคร่ืองกล

ไฟฟากระแสสลับ ดวยอุปกรณควบคุมและอุปกรณปองกันชนิดตางๆ
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3104-4104 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟา  4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญหา  รวมท้ังควบคุมคุณภาพงานควบคุมเคร่ือง
กลไฟฟา ชนิดตาง ๆ มอเตอรชนิดพิเศษใชเฉพาะงาน

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย    มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ัง  ควบคุมเคร่ืองกลไฟฟาชนิดตางๆ รวมท้ังมอเตอรชนิดพิเศษใชเฉพาะงาน
2. วิเคราะหขอบกพรองและซอมบํารุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟาและมอเตอรชนิดพิเศษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน   วิเคราะห แกปญหาควบคุมคุณภาพงานควบคุมเคร่ือง

กลไฟฟาและมอเตอรชนิดพิเศษ

3104-2201 การติดต้ังไฟฟา 2 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบสงจายไฟฟา ระบบปองกันไฟฟาในอาคารและโรงงาน
2. เพ่ือใหมีความสามารถคํานวณติดต้ัง ระบบจําหนายไฟฟากําลัง อุปกรณปองกันในอาคารและใน
โรงงานอุตสาหกรรม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบปลอดภัย   มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานมีจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบคํานวณระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่าและอุปกรณปองกันในอาคาร
2. ติดต้ังระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า
3. ติดต้ังระบบไฟฟาแสงสวางและระบบส่ือสารและเตือนภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติระบบการสงจายกําลังไฟฟา แผงควบคุมการสงจาย ระบบไฟฟาสํารอง ระบบไฟฟา

ฉุกเฉิน และเตือนภัย การปองกันระบบไฟฟาในอาคารและในโรงงาน เทคนิคการประหยัดและอนุรักษพลัง
งาน ติดตั้งระบบจําหนายไฟฟาแผงจายไฟ ตูควบคุมไฟฟา เคร่ืองจายไฟฉุกเฉิน ระบบการปองกันฟาผาของ
อาคาร การตอลงดิน การซอมบํารุงระบบไฟฟา
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3104-2202 การสองสวาง 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจธรรมชาติของแสง การมองเห็น  การกําเนิดแสงและการบังคับแสง
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตการใหแสงสวางในสถานท่ีตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสองสวางและการควบคมุแสงสวาง
2. ออกแบบแสงสวางในสถานท่ีตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการแสงสวางและการมองเห็น ความสัมพันธระหวางแสงสวางและการมองเห็น ปริมาณ

และคุณภาพของการสองสวางลักษณะเฉพาะของแหลงกําเนิดแสง การควบคุมแสงสวางและโคมไฟ การออก
แบบแสงสวางในอาคาร แสงสวางสําหรับโรงแรมและสถานท่ีทํางาน แสงสวางภายในโรงงาน แสงสวางนอก
อาคาร และแนวทางการประหยัดพลังงาน

3104-2203 การประมาณการระบบไฟฟา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและขัน้ตอนการทํา shop drawing และประมาณการติดตั้งระบบไฟ
ฟา

2. เพ่ือใหมีความสามารถรายการวัสดุจากแบบ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาความรูเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน ทํา shop drawing
2. แยกรายการวัสดุจากแบบ
3. คํานวณ ประมาณการ ระบบไฟฟา
4. ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือจัดทําใบเสนอราคา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติวิธีการดําเนินการ การวางแผนระบบงานระบบไฟฟา จากแบบไฟฟาท่ัวไป สวน

สําคัญของวิธีเดินสาย การถอดแบบ การทํา shop drawing การประเมิน ประมาณ การไฟฟาความตองการ การ
จัดเตรียม คาใชจาย ในการดําเนินงานประมาณการไฟฟาเบ้ืองตน และคาแรงงาน การใชโปรแกรมคํานวณชวย
ในการทําใบเสนอราคา
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3104-2204 เทคโนโลยีการขนถาย 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางหลักการทํางานของระบบการขนถายในอาคาร การใชงาน การ
บํารุงรักษาอุปกรณของระบบการขนถายในอาคารได

2. ปฏิบัติตรวจซอมติดต้ังบํารุงรักษาระบบการขนถายในอาคารได
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบปลอดภัย  มีความตระหนักถึง  คุณภาพ
ของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง สวนประกอบของลิฟท บันไดเล่ือนและสายพานลําเลียง
2. ทดสอบและควบคุมการขับเคล่ือน, ระบบเบรค, ระบบควบคุมการทํางานขอบลิฟท บันไดเล่ือน
และสายพานลําเลียงได

3. ทดสอบอุปกรณปองกันระบบทางไฟฟาและระทางกลในระบบลิฟท บันไดเล่ือน และ สายพาน
ลําเลียงแบบตาง ๆ ได

4. ติดต้ังบํารุงรักษาอุปกรณของระบบลิฟท บันไดเล่ือนและสายพานลําเลียงแบบตาง ๆ ได
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบการขนถาย ไดแก ลิฟท บันไดเล่ือน และสายพานลําเลียงชนิดของ
ลิฟทประเภทตาง ๆ ระบบการขับเคล่ือน ระบบเบรค ระบบปองกันท้ังทางกลและทางไฟฟา ระบบอุปกรณฉุก
เฉิน การแบงกลุมของลิฟทเพ่ือการใชงานท่ีเหมาะสม การติดต้ังบํารุงรักษาลิฟท บันไดเล่ือน และสายพาน
ลําเลียง

3104-2205 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจชนิดขนาดและหลักการทํางานอุปกรณปองกันไฟฟาชนิดตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของรีเลย ลักษณะและคุณสมบัติของรีเลย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและคุณลักษณะสมบัติของอุปกรณปองกันไฟฟา
2. วิเคราะหคุณลักษณะสมบัติของอุปกรณปองกันไฟฟา
3. คํานวณและเลือกใชอุปกรณปองกันไฟฟาแรงตํ่าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
4. ออกแบบและเลือกระบบปองกันฟาผาและระบบการตอลงดิน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการปองกันระบบไฟฟากําลัง คุณลักษณะ คุณสมบัติของอุปกรณปองกันของไฟฟา การ

ทํางานรวมกันของอุปกรณปองกัน เชน ฟวสแบบตาง ๆ เซอรกิตเบรกเกอร โอเวอรโหลดรีเลย ตัวปองกัน
กระแสไฟฟาร่ัวลงดิน ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของรีเลยปองกันแบบตาง ๆ การนํารีเลยปองกันไปใชกับ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา หมอแปลงไฟฟา บัสบาร สายสงระบบการตอลงดิน การปองกันฟาผา

3104-2206 ระบบส่ือสารเตือนภัย 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณและระบบส่ือสารเตือนภัย
2. เพ่ือใหมีความสามารถติดต้ังระบบส่ือสารเตือนภัย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการติดต้ังอุปกรณของระบบส่ือสารเตือนภัย
2. ทดสอบระบบส่ือสารเตือนภัย
3. แกปญหาขอบกพรองของระบบส่ือสารเตือนภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการทํางานของระบบสื่อสารเตือนภัย   ชุดจายไฟและจายไฟสํารอง  แผงควบคุมอุปกรณเร่ิม

สัญญาณจากบุคคล  อุปกรณตรวจจับควัน เปลวไฟ  ความรอน    อุปกรณแจงสัญญาณจากแสง หรือเสียง  หลัก
การและวิธีการติดต้ังอุปกรณชนิดตาง ๆ อุปกรณประกอบไดแกระบบบังคับลิฟท  ระบบแจงขาว  ระบบดับ
เพลิง

3104-2207 ซอมบํารุงระบบไฟฟา 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการตรวจสอบการซอมบํารงุไฟฟา กระจัดระบบข้ันตอนการซอมบํารงุ
รักษาและรายงานผล

2. เพ่ือใหมีความสามารถซอมบํารุงระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและรายงานผล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีตปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของานมี
คุณธรรม จริยธรรมและเจตนคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีปฏิบัติการซอมบํารงุระบบไฟฟา
2. วางแผนงานการซอมบํารงุระบบไฟฟาเคร่ืองใชไฟฟา อยางเปนระบบ
3. วิเคราะหปญหา วางแผน และแกปญหา ตรวจซอมบํารงุรักษาตามแผนงานกําหนด
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4. สรุปรายงานผลตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการซอมบํารุงระบบไฟฟาเคร่ืองใชไฟฟา วิเคราะหปญหาตามตารางเวลาท่ีกําหนด
จากคูมืออุปกรณหรือระยะเวลาการใชงาน กําหนดแผนงาน งบประมาณดําเนินการ สรุปรายงานผลบันทึกขอ
มูลจัดเก็บอยางเปนระบบ

3104-2208 เทคโนโลยีระบบอาคาร 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือเขาใจแบบและการทํางานของอุปกรณท่ีใชในงานระบบของอาคาร
2. เพ่ือใหมีความสามารถติดต้ังและถอดประกอบอุปกรณเพ่ือตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณท่ีใช
ในงานระบบของอาคาร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. อานแบบในการติดต้ังและเดินสายของอุปกรณตาง ๆ
2. ติดต้ังและถอดประกอบอุปกรณท่ีใชในงานระบบ
3. วัด ตรวจสอบ และซอมบํารุงอุปกรณท่ีใชในระบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ แบบ รูปแบบ การทํางานของอุปกรณท่ีติดต้ังในงานระบบ ติดต้ัง ถอด ประกอบและ

ตรวจสอบเพื่อบํารุงรักษาในงานระบบของอาคาร อันไดแก ระบบ Nurse call system สายดินแบบพิเศษระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบจายนํ้ารอน Sound & presentation, Key Card & Delay เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
Pump & Fire pump ระบบหมุนเวียนถายเทอากาศ (Ventilation System) การอนุรักษพลังงาน

3104-2209 ปญหาพิเศษการติดตั้งไฟฟา 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและข้ันตอนการแกปญหา
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูพัฒนาสิ่งตาง ๆ
3. เพ่ือใหกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาทางไฟฟาและแกไขปญหาตาง ๆ ได
2. ประยุกตนําเทคโนโลยีมาสรางเปนนวัตกรรมใหม ๆ
3. ทดสอบ เก็บขอมูล บันทึก ทํารายงานผล เพื่อการวิเคราะห วิจัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหรือวิเคราะหเร่ืองเฉพาะท่ีนาสนใจโดยผูสอนเปนผูกําหนดหัวขอให ศึกษาหรือวิเคราะห  ท้ังน้ี

หัวขอท่ีจะศึกษาควรเปนงานซ่ึงกําลังเปนท่ีสนใจและเปนเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม ๆ ท่ีนักศึกษาไฟฟา
ควรศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

3104-2210 วิทยาการกาวหนาการติดต้ังไฟฟา 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการการติดต้ังควบคุมอุปกรณติดต้ังสมัยใหม
2. เพ่ือใหมีความสามารถออกแบบติดต้ังอุปกรณไฟฟารุนใหม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาสรางสรรคผลงานดานติดต้ังไฟฟา

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบติดต้ังระบบไฟฟาดวยอุปกรณไฟฟาสมัยใหม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับอุปกรณติดต้ังอุปกรณควบคุมและปองกันใบงานติดต้ังไฟฟาสมัยใหม ท่ี

สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและสถานประกอบการ

3104-4201 ปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟา 1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในอานแบบวิเคราะหแกปญหา  ติดต้ังอุปกรณตูสวิตชบอรดและอุปกรณควบคุม
2.  เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย    มีความตระหนัก
ถึงคุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ ติดต้ัง  ตรวจสอบอุปกรณควบคุมตูสวิตชบอรด
2. วิเคราะหขอบกพรองและซอมบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมตูสวิตชบอรด

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในวางแผน วิเคราะห ออกแบบ แกปญหา ควบคุมคุณภาพ ในงานติด

ต้ังอุปกรณตูสวิตชบอรดและอุปกรณควบคุม

3104-4202 ปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟา 2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในออกแบบและประมาณการไฟฟา
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2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย    มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ ระบบไฟฟาและประมาณการงานติดตั้งไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน ออกแบบ เขียนแบบ วางแผน วิเคราะห แกปญหา ควบคุมคุณ

ภาพ ในงานออกแบบและประมาณการระบบไฟฟา

3104-4203 ปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟา 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในออกแบบ เขียนแบบและประมาณการไฟฟาแสงสวาง
2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย    มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ เขียนแบบ ระบบไฟฟาแสงสวางและประมาณการงานติดต้ังไฟฟาแสงสวาง

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน ออกแบบ เขียนแบบ วางแผน วิเคราะห แกปญหา ควบคุมคุณ

ภาพ ในงานออกแบบและประมาณการระบบไฟฟาแสงสวาง

3104-4204 ปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟา 4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะใน วิเคราะห แกปญหา ควบคุมคุณภาพงานระบบสงจายไฟฟาและอุปกรณปอง
กันไฟฟา

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย    มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ัง ทดสอบ ควบคุมงานสงจายไฟฟาและอุปกรณปองกันไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน วางแผน วิเคราะห แกปญหา  ควบคุมคุณภาพ ในงานสงจายไฟ

ฟาและอุปกรณปองกันไฟฟา
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3104-2301 เครือ่งปรับอากาศอุตสาหกรรม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการปรับสภาวะอากาศ การคาํนวณโหลด ความรอนและการใชแผนภูมิ
ไซโครเมติค

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการคํานวณหาขนาดเคร่ืองปรับอากาศ, ติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองปรับ
อากาศขนาดใหญ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปรับสภาวะอากาศและการปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม
2. วิเคราะหคุณสมบัติของสภาวะอากาศจากแผนภูมิไซโคเมติคและแผนภูมิ
3. คํานวณขนาดเครื่องปรับอากาศและ ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการหาสภาวะอากาศจากแผนภูมิไซโครเมติค การหาความสัมพันธเร่ืองความรอน

ความดันและอุณหภูมิของระบบเคร่ืองทําความเย็นจาก PH CHART ของระบบทําความเย็นจากสาร  R-12
R-22  R-134a  และอ่ืน ๆ คํานวณหาขนาดเคร่ืองปรับอากาศและเลือกขนาดเคร่ืองปรับอากาศท่ีเหมาะสม
บํารงุรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม

3104-2302 เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นอุตสากรรม
2. เพ่ือใหมีความสามารถออกแบบ คํานวณและติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นอุตสาห-
กรรม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย  มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและจริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบเครือ่งทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. คํานวณออกแบบระบบเคร่ืองทําความเย็นและเลือกขนาดเคร่ืองทําความเย็น
3. ติดต้ัง ตรวจสอบและบํารงุรักษาระบบเคร่ืองทําความเย็นอุตสาหกรรม



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

42

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทํางานและวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ โครงสรางสวนประกอบของระบบ

เคร่ืองทําความเย็นอุตสาหกรรมแบบตาง ๆ ท้ังระบบทางกลและทางไฟฟา เชน ตูแช หองเย็น เครื่องทําน้ําแข็ง
ตรวจสอบและบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นแบบตาง ๆ

3104-2303 อุปกรณควบคุมเคร่ืองทําความเย็น 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน โครงสรางและสวนประกอบของอุปกรณควบคุมเคร่ืองทําความเย็น
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนวงจรทางกลทางไฟฟา วิเคราะหขอบกพรองและแกไขปญหา
อุปกรณทางกลทางไฟฟาและเลือกใชอุปกรณควบคุมเคร่ืองทําความเย็น

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณธรรมของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปผลและรายการผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของอุปกรณควบคมุเคร่ืองทําความเย็น
2. เขียนวงจรทางกลทางไฟฟาและวิเคราะหขอบกพรองเขาในอุปกรณทางกลไฟฟา
3. ประยุกตใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสควบคุมเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ โครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณควบคุมเคร่ืองทําความเย็นระบบ

ทางกลและทางไฟฟา การทํางานของระบบควบคุมความเย็นโดยไมโครโปรเซสเซอร ควบคุมเครื่องทําความ
เย็นและปรับอากาศแบบอัตโนมัติท้ังแบบมีสายและแบบไรสาย การควบคุมมอเตอรดวยอินเวอรตเตอร

3104-2304 ระบบสงจายลมและนํ้า 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ โครงสราง สวนประกอบของอุปกรณในระบบสงลมและนํ้า
2. เพ่ือใหมีความสามารถออกแบบและคํานวณระบบทอสงลมเย็นและนํ้า ตรวจสอบบํารุงรักษา
ระบบจายลมและนํ้า

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย  มีความตระหนักถึงคุณ
ธรรมของงานและจริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง และสวนประกอบของระบบสงจายลมและนํ้า
2. อานแบบและจัดทํารายการวัสดุอุปกรณ
3. คํานวณปริมาณลม วิธีการปรับลม ระบบการกรองอากาศและการออกแบบระบบทอลมเบ้ืองตน
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4. ตรวจสอบบํารงุรักษาระบบทอลม ปมน้ําแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาโครงสรางและสวนประกอบของระบบทอสงลม     ทออากาศบริสุทธ์ิ   ทอจายลมแบบตาง ๆ
ทอออน การคาํนวณปริมาณลม วิธีการปรับลม ชนิดและระบบของการกรองอากาศแบบตาง ๆ ชนิดและ
ลักษณะของพัดลมแบบตาง ๆ ท่ีใชกับทอสงลม ปมนํ้าและลักษณะสมบัติการออกแบบและบํารุงรักษาระบบ
จายลมและนํ้า การเลือกใชวาลว การหุมฉนวนกันความรอนทอสงลมและนํ้า

3104-2305 เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง
2. เพ่ือใหมีความสามารถคํานวณหาขนาดเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง     ตรวจ
สอบบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณธรรมของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน   โครงสรางและสวนประกอบเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศในงานขน
สง

2. ทดสอบการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศในรถยนต  รถปรับอากาศแบบตาง  ๆ  ระบบทําความ
เย็นหองเย็น

3. ตรวจสอบบํารงุรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการติดต้ังตรวจสอบระบบ เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนสง เชน
ระบบปรับอากาศในรถยนต รถตู รถโดยสารปรับอากาศ รถหองเย็น ท้ังระบบสารความเย็นแบบตาง ๆ  บํารงุ
รักษาระบบทางกลและทางไฟฟา

3104-2306 ซอมบํารุงเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน ซอมบํารงุ เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหปญหา แกปญหาตรวจซอมเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง   คุณ
ธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหวางแผน แกปญหา ตรวจซอมเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
3. ติดต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ วางแผน วิเคราะหตรวจสอบ ซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

3104-2307 ปญหาพิเศษเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและแกปญหาพิเศษของเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน กําหนดวิธีการแกปญหาได
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยอยางมีคุณภาพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานแผนปญหาพิเศษทางเคร่ืองทําความเย็น
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาพิเศษไดอยางเปนระบบ สรุปรายงานผลและนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติการแกปญหาพิเศษทางเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศในสถานศึกษาหรือสถาน

ประกอบการ

3104-2308 วิทยาการกาวหนาเครือ่งทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทําความเย็นโดยใชความกาวหนาทางเทคโนโลยี
2. เพื่อใหสามารถแยกแยะระบบการทํางาน  ขอด ี ขอเสียของแตละระบบเพ่ือเลือกตามความเหมาะ
สม

3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและเจตนคติท่ีดี มีจริยธรรมคุณธรรมในการสรุปผลและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทําความเย็นโดยใชเทคโนโลยีใหม
2. เปรียบเทียบระบบการปรับอากาศแบบดูดซับ
3. ควบคุมการเลือกเดินเคร่ืองทําความเย็นตามสภาวะโหลดเพ่ือประหยัดพลังงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคนควาหลักการทําความเย็นโดยใชเทคโนโลยีกาวหนาใหม  ท่ีใชระบบปรับอากาศขนาดใหญ

ระบบดูดซับ (Absorption) ประเภทของชนิดการเก็บนํ้าแข็ง  ( Storage Tank)   และการนําน้ําแข็งมาใชงานการ
เลือกวิธีการเดินเคร่ืองทําความเย็นเพ่ือประหยัดพลังงาน ฯลฯ

3104-4301 ปฏิบัติงานเครือ่งทําความเย็นและปรับอากาศ 1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน งานการแกปญหางานเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหา ควบคุมคุณภาพเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง ของเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหวางแผน แกปญหาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
3. ติดต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงาน, ฝกงานในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะหตรวจซอมและ

บํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ

3104-4302 ปฏิบัติงานเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน งานการแกปญหางานเคร่ืองทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. วิเคราะหปญหา แกปญหา ตรวจซอม ควบคุมคุณภาพเครื่องทําความเย็นในอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง   คุณ
ธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและการรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสราง ของเคร่ืองทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. วิเคราะหวางแผน แกปญหา เคร่ืองทําความเย็นอุตสาหกรรม
3. ติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงาน, ฝกงานในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะหตรวจซอมและ

บํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นอุตสาหกรรม
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3104-4303 ปฏิบัติงานเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนงานการแกปญหางานระบบสงจายลมและนํ้า
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาควบคุมคุณภาพของระบบสงจายลมและนํ้า
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง  คุณ
ธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางของระบบสงจายลมและนํ้า
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาควบคุมคุณภาพระบบสงจายลมและนํ้า
3. ติดต้ังบํารุงรักษาระบบสงจายลมและนํ้า

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงาน, ฝกงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะหตรวจสอบและ

บํารุงรักษาระบบสงจายลมและนํ้า

3104-4304 ปฏิบัติงานเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ  4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนงานการแกปญหางานเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาควบคุมคุณภาพงานเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรมในการสรุปผลและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางของเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศเฉพาะงาน
2. วิเคราะหปญหาและแกปญหาควบคุมคุณภาพเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศเฉพาะงาน
3. ติดต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศเฉพาะงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงาน, ฝกงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ วางแผนตรวจสอบวิเคราะหตรวจสอบและ

บํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศเฉพาะงาน

3104-2401 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการทํางานของเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม
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2. ปฏิบัติการวัดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม  วิเคราะหปรับเทียบ บํารุงรักษา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ปลอดภัย  เปนข้ันตอนมีขบวนการคิดท่ีเปนไป
ดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวัดในงานอุตสาหกรรมดวยเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม
2. ติดต้ังปรับแตงบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม
3. ติดต้ังปรับแตงระบบเคร่ืองมือและอุปกรณในการวัดและควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานและการวัดของเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม ในการวัดความดัน

การไหล อุณหภูมิ ระดับความชื้น ความถวงจําเพาะ  ความเปนกรดเปนดาง  ความนําไฟฟาของแข็งของเหลว
และกาซ การวัดเชิงวิเคราะห เคร่ืองบันทึกคา  อุปกรณเช่ือมโยงเคร่ืองมือวัดกับเคร่ืองควบคุมกระบวนการ
ตลอดจนการใชการปรับเทียบตรวจซอมและบํารุงรักษาอุปกรณประกอบ

3104-2402 เครือ่งควบคุมกระบวนการ 3 (4)
* ตองเรียนรายวิชาเคร่ืองวัดอุตสาหกรรมมาแลวหรือเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
จุดประสงครายวิชา

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในหลักการทํางานของเคร่ืองควบคุมกระบวนการท่ีใชในการควบคุม
กระบวนการ

2. ปฏิบัติการปรับต้ังพารามิเตอรตาง ๆ ในเคร่ืองควบคุมกระบวนการ  ในงานอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ปลอดภัย  มีข้ันตอน มีขบวนการคิดท่ีเปนไป
ดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ัง ปรับแตง บํารงุรักษาเคร่ืองควบคุมกระบวนการ
2. ตอเช่ือมอุปกรณรวมกับเคร่ืองควบคุมกระบวนการ
3. ปรับต้ังพารามิเตอรของเคร่ืองควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองมือ อุปกรณควบคุมแบบ

อิเล็กทรอนิกสและแบบนิวเมติกสท่ีมีฟงกช่ันการควบคุม เชน ON-OFF Proportional, Proportional + Integral,
Proportional + Integral + Derivative, Programmable Controller อุปกรณรับสัญญาณจากเคร่ืองควบคุมแบบ
อิเล็กทรอนิกสและนิวเมติกส  การเลือกใชเคร่ืองควบคุม การปรับคาพารามิเตอร การประยุกตใชเครื่องควบคุม
กระบวนการ  การบํารุงรักษา  การตรวจสอบและแกไขขอขัดของของวงจร  การเช่ือมโยงเคร่ืองควบคุม
กระบวนการกับคอมพิวเตอร
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3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอรและการใชงาน 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับไมโครโปรเซสเซอร  หนวยความจํา ระบบควบคุม การรับสงขอมูล
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครโปรเซสเซอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีมีความรอบคอบ มีเหตุผลในขบวนการคิดวิเคราะหสรางสรรคในงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร
2. ใชไมโครโปรเซสเซอรควบคุมอุปกรณทางไฟฟา
3. ประกอบวงจรไมโครโปรเซสเซอรและอุปกรณ
4. เขียนโปรแกรมภาษาประยุกตในงานไมโครโปรเซสเซอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับไมโครโปรเซสเซอร โครงสรางสถาปตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณ

และขบวนการทํางานตาง ๆ ของไมโครโปรเซสเซอร การติดตอไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา ขบวน
การดีเอ็มเอ  และการอินเตอรรัพต  หลักการรับและการสงขอมูลกับอุปกรณภายนอก  การติดตอไมโครโปร
เซสเซอรกับอุปกรณภายนอก  การเขียนโปรแกรมภาษาและการประยุกตใชงานอ่ืน ๆ

3104-2404 เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจการพัฒนาการเคร่ืองมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชเคร่ืองมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาดัดแปลงดานเทคโนโลยีใหม

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ังและปรับแตงพารามิเตอรเคร่ืองมือวัดและเคร่ืองควบคุมกระบวนการท่ีใชเทคโนโลย่ีใหม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติเก่ียวกับเทคโนโลยีการวัดและควบคุม ของเคร่ืองมือวัดและควบคุมแบบใหม การปรับต้ัง

พารามิเตอร การตอเช่ือมระบบคอมพิวเตอร

2104-2405 วิทยาการกาวหนางานการวัดและการควบคุม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิทยาการกาวการวัดและควบคุม
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานการวัดและควบคุม
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูทางดานการวัดและควบคุมเพ่ิมเติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางการวัดและควบคุมท่ีเกิดข้ึนในอนาคต

ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีการวัดและควบคุมและมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ี รายละเอียด
ของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสมและไมซํ้าซอนกับรายวิชาอ่ืน

3104-2406 เครื่องมือและอุปกรณอุตสาหกรรม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบสัญลักษณ  ลักษณะสมบัติของอุปกรณชนิดตาง ๆ ในงานวัดและควบ
คุม

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานอานแบบ ติดต้ัง  ตรวจสอบและบํารงุรักษา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเก่ียวกับรูปแบบของสัญลักษณตาง ๆ ของอุปกรณอุตสาหกรรม
2. เลือกใชอุปกรณควบคุมตัวสุดทายวัสดุอุปกรณ  งานทอในดานชนิด ประเภท มาตรฐาน
3. ติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณในงาน อุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบสัญลักษณ และการอานแบบอุปกรณในงานอุตสาหกรรม ลักษณะสมบัติของอุปกรณแต

ละชนิดท่ีใชในงานวัดและควบคุม เชน อุปกรณควบคุมตัวสุดทาย ปม พัดลม คอนเวเยอร  เคร่ืองยอย เคร่ืองบด
เคร่ืองอบแหง   หมอนํ้า  หมอไอนํ้า เคร่ืองกรอง คูลล่ิงทาวเวอร เครื่องผสม อุปกรณแลกเปล่ียนความรอน และ
อ่ืน ๆ  วิธีการติดต้ังและบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรมการวัดและควบคุม

3104-4401 ปฏิบัติงานการวัดและควบคมุ 1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญหา   รวมท้ังควบคุมคุณภาพงาน เคร่ืองมือวัด
อุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย  มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการและพัฒนาระบบงาน
2. ใชเคร่ืองมือพ้ืนฐานชางเคร่ืองมือวัดถูกตองเหมาะสม
3. ติดต้ัง ปรับต้ังคาผานการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในการวางแผน   ตรวจสอบปรับเทียบ  และบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัด

อุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ

3104-4402 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม  2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผน  วิเคราะห  แกปญหา  รวมท้ังควบคุมคุณภาพงานเคร่ืองควบคุม
กระบวนการชนิดตาง ๆ

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการและพัฒนาระบบงานควบคุมแบบตาง ๆ
2. ปรับต้ังคาผานการใชงานอุปกรณการวัดและควบคุมแบบตาง ๆ
3. ติดต้ังและบํารุงรักษาอุปกรณ และระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ในการวางแผน ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ  แกไข ปรับแตงและ

บํารุงรักษาเคร่ืองควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ

3104-4403 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม  3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผน  วิเคราะห  แกปญหา  รวมทั้งควบคุมคุณภาพ
2. เพ่ือใหมีความสามารถและทักษะในการอานแบบ  ติดต้ัง  ตรวจซอม  ปรับแตง  อุปกรณควบคุม
ในงานอุตสาหกรรมการวัดและควบคุม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการและพัฒนาระบบงานดานอุปกรณ ในงานอุตสาหกรรม
2. อานแบบในงานอุตสาหกรรมการวัดและควบคุม
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3. ติดต้ัง  ปรับแตง  และบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือวัดและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ    ในการออกแบบ   วางแผน   ติดต้ัง    ปรับเทียบ  อุปกรณควบคุม
ในงานอุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพ

3104-4404 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม  4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผน  วิเคราะห  แกปญหา  รวมทั้งควบคุมคุณภาพ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการจัดการ ควบคุมการผลิต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการ ควบคุม และพัฒนาระบบงาน
2. ดําเนินกระบวนการในระบบงานการวัดและควบคมุ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ในการจัดการ  ควบคุมการผลิต และควบคุมคุณภาพ  ในกระบวน

การและข้ันตอนตาง ๆ ในการผลิต

3104-6001 โครงการ 4 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผน  วิเคราะห  ดําเนินงาน และแกไขปญหา
2. เพ่ือใหมีความสามารถสรุปประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ และจรรยาในงานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมในการ
สรางและพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการในการจัดทําโครงการและการประยุกตความรูมาใชในการสรางผลงานในวิชาชีพ
2. วางแผน  วิเคราะห  ดําเนินงานสรางผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง

งาน  ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จในเวลา
ท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ ตลอดการทําโครงงาน และนําเสนอผลงานใหคณะ
กรรมการประเมินผล
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สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส  สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน  ผูชวย
วิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว  มีความรู  ความสามารถ   เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอ
ไปนี้

1. เพ่ือใหมีความรู และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร  คณิตศาสตร    
วิทยาศาสตร นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ อิเลก็ทรอนิกส ใหเกิดความ
เจริญกาวหนา

2. เพ่ือใหมีความรู    และทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพ อิเล็กทรอนิกส ใหมีประสิทธ-ิภาพ
และประสิทธิผล

3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
งานอิเลก็ทรอนิกส

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว และสังคม  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. ติดต้ัง ทดสอบ  วิเคราะห อุปกรณและวงจรอิเลก็ทรอนิกส และเคร่ืองมือวัด
7. ประกอบ ติดต้ัง ทดสอบ และบํารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
8. ติดต้ัง ควบคุม ระบบอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
9. บํารุงรักษา ระบบอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
8. ติดต้ัง ควบคุม ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
9. บํารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ

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

สาขางานระบบเสียงและภาพ
8. ติดต้ัง ควบคุม ระบบเสียงและระบบภาพ
9. บํารุงรักษา ระบบเสียงและระบบภาพ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส

                                                            

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร   รวมไมนอยกวา  92  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 62 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 28 หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 92 หนวยกิต

โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส  สาขางานอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชา
ชางอิเล็กทรอนิกส
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด 3 (4)
3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 2 (3)
3105-0003 งานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (3)
3105-0004 งานพ้ืนฐานวงจรพัลสและดิจิตอล 2 (3)
3105-0005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 3 (4)

รวม   19 (30)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา 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 ลําดับที ่1 - 4 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3105-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3 (4)
3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (3)
3105-1003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (3)
3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค 2 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 28 หนวยกิต
        ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-10  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3105-2001 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง 2 (3)
3105-2002 พัลสเทคนิค 2 (3)
3105-2003 ออปแอมปและลิเนียรไอซี 2 (3)
3105-2004 อิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรม  2 (3)
3105-2005 ระบบเสียง 2 (3)
3105-2006 ระบบภาพ 2 (3)
3105-2007 เทคนิคเคร่ืองรับสงวิทยุ 2 (3)
3105-2008 ระบบโทรคมนาคม 2 (3)
3105-2009 ระบบโทรศัพท 2 (3)
3105-2010 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 2 (3)
3105-2011 การออกแบบวงจรดิจิตอล 2 (3)
3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร 2 (3)
3105-2013 เทคนิคการอินเทอรเฟส 2 (3)
3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร 2 (3)
3105-2015 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 2 (3)
3105-2016 ระบบสือ่สารแอนะลอก 2 (3)
3105-2017 ระบบส่ือสารดิจิตอล 2 (3)
3105-2018 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 2 (3)
3105-2019 คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3 (3)
3105-2020 พื้นฐานสนามแมเหล็กไฟฟา 3 (3)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน  4  สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางาน

หน่ึง หรือเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิตท่ีกําหนด
1. วิชาชีพสาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4)
3105-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (4)
3105-2102 เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรม 3 (4)
3105-2103 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 3 (4)
3105-2104 หุนยนตในระบบงานอุตสาหกรรม 3 (4)
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3105-2105 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 (4)
3105-2106 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 3 (4)
3105-2107 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 (4)
3105-2108 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 3 (4)
3105-2109 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 (4)
3105-4101 ปฏิบัติงานอิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 4 (*)
3105-4102 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 4 (*)
3105-4103 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 4 (*)
3105-4104 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 4 4 (*)

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

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

4. วิชาชีพสาขางานระบบเสียงและภาพ
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3105-2401 ระบบกระจายเสียงและภาพ 3 (4)
3105-2402 ระบบโทรทัศน CCTV, CATV, MATV 3 (4)
3105-2403 ระบบสตูดิโอ 3 (4)
3105-2404 ปญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 1 3 (4)
3105-2405 ปญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 2 3 (4)
3105-2406 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงและภาพ 1 3 (4)
3105-2407 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงและภาพ 2 3 (4)
3105-2408 ประดิษฐกรรมระบบเสียงและภาพ 3 (4)
3105-4401 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 1 4 (*)
3105-4402 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 2 4 (*)
3105-4403 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 3 4 (*)
3105-4404 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 4 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3105-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา
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4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

3105-0001 งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟาและการวัด 3 (4)
(Basic Electric Circuits and Measurements)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการวัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงเบ้ืองตน
2. วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับเบ้ืองตน
3. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสสลับดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกฎของโอหม การตอวงจรความตานทาน วงจรแบงแรงดันไฟฟาและวงจรแบง

กระแส  วงจรบริดจ  กฎของเคอรชอฟฟ  ทฤษฎีของเทวินินและนอรตัน  หลักการกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
พารามิเตอรของรูปคล่ืนไซน เฟสเซอรไดอะแกรม  อิมพีแดนซ  วงจร  R-C-L  แบบอนุกรมและขนาน  วงจรเร
โซแนนซ วงจรฟลเตอร  โครงสราง หลักการทํางานและการใชงานของโวลตมิเตอร  แอมมิเตอร   และมัลติ
มิเตอร  เคร่ืองกําเนิดสัญญาณและออสซิลโลสโคป

3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 2 (3)
(Electronic Drawing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจหลักการออกแบบในงานชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเขียนแบบ  อานแบบ  ผลิตวงจรพิมพและงานซิลสกรีน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนรูปสัญลักษณของวัสดุอุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ตามมาตรฐานสากล
2. เขียนแบบและอานแบบงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. ออกแบบและเขียนแบบแผนวงจรพิมพข้ันพ้ืนฐานและซิลสกรีน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับสัญลักษณของวัสดุอุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน

สากล  การเขียนแบบ  และอานแบบในลักษณะของบล็อกไดอะแกรม (Block  Diagram)  สคีเมติกไดอะแกรม  
(Schematic  Diagram)    ซิงเกิลไลนไดอะแกรม    (Single  Line  Diagram)    วายริงไดอะแกรม  (Wiring  
Diagram)  พิกทรอเรียลไดอะแกรม  (Pictorial  Diagram) ผังงาน (Flow  Chart) การเขียนแบบและอานแบบ
ระบบไฟฟาภายในอาคาร การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสท้ังท่ีใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานอุปกรณ
เครื่องสื่อสารและโทรคมนาคม  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  อุปกรณดิจิตอลและคอมพิวเตอร  ตลอด
จนอุปกรณพิเศษทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ การออกแบบ เขียนแบบ แผนวงจรพิมพ (Printed Citcuit) ข้ันพ้ืน
ฐานและงานซิลสกรีน

3105-0003 งานพืน้ฐานวงจรอเิล็กทรอนิกส 2 (3)
(Basic Electronic Circuits)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางาน  คุณลักษณะทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีความสามารถการนําวงจรเบ้ืองตนของอุปกรณตาง ๆ ประยุกตใชงานวิชาชีพ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควา หาความรูเพ่ิมเติม  ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายโครงสราง  หลักการทํางานและคุณลักษณะอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
2. วัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
3. ประยุกตใชงานวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติโครง สรางสัญลักษณ คุณลักษณะทางไฟฟา การวัดและทดสอบและวงจรใชงาน

เบ้ืองตนของอุปกรณโซลิดสเตตตาง ๆ เชน ไดโอด  ซีเนอรไดโอด ทรานซิสเตอร เฟต ไอซีออปแอมป  
อุปกรณไธริสเตอร  เชน  SCR, TRIAC,DIAC  และอุปกรณ  OPTOELECTRONICS  การใชคูมืออุปกรณ

3105-0004 งานพืน้ฐานวงจรพลัสและดิจิตอล 2 (3)
(Basic Pulse and Digital Circuits)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการทํางานดิจิตอลเบ้ืองตน  และวงจรพัลส สวิตชิง
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชงานดิจิตอลและวงจรพัลส สวิตชิง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม การทํางานดวยความรอบคอบ และปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการทํางานดิจิตอลเบ้ืองตน  และวงจรพัลส สวิตชิง
2. วัดและทดสอบวงจรดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ
3. ประยกุตใชงานดิจิตอลและวงจรพัลส  สวิตชิง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ระบบตัวเลข การเปล่ียนฐานและการคํานวณเลขฐานตาง ๆ โดยเฉพาะเลขฐานสอง  

ฐานสิบ และฐานสิบหก  รหัสไบนารีตางๆ ลอจิกเกตพ้ืนฐาน  หลักการเขียน LOGIC EXPRESSION, LOGIC 
DIAGRAM, CONTACT DIAGRAM, TIMING DIAGRAM    และ     TRUTH TABLE    ของวงจรลอจิก  
การลดรูปสมการลอจิก  วงจรดิจิตอลคอมบิเนช่ันและซีเควนเชียลเบ้ืองตน  สัญญาณไฟฟาชนิดตาง ๆ ความ
หมายและความสัมพันธของคาพารามิเตอร  วงจรแปลงรูปสัญญาณ   หลักการของอิเล็กทรอนิกสสวิตชิง        
ลักษณะและการทํางานของวงจรมัลติไวเบรเตอร  และไอซี ไทเมอร

3105-0005 งานพืน้ฐานระบบเสียงและระบบภาพ 3 (4)
(Basic Audio and Video System)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองวิทยุ เครื่องขยายเสียง เคร่ืองรับโทรทัศน
และวิดีโอเทป

2. วัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟา วงจรเคร่ืองรับวิทยุ  เครื่องขยายเสียง เคร่ืองรับโทรทัศน
และวิดีโอเทป

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายหลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุ  เครื่องขยายเสียง  เคร่ืองรับโทรทัศน  และวิดีโอเทป
2. วัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาของเคร่ืองรับวิทยุ  เครื่องขยายเสียง  เครื่องรับ
โทรทัศน และวิดีโอเทป

3. ประยุกตใชงานเคร่ืองรับวิทยุ  เครื่องขยายเสียง  และวิดีโอเทปในงานตาง ๆ ได
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ  บล็อกไดอะแกรม หลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ  AM, FM  และ  FM 
MPX  หลักการทํางานของเคร่ืองขยายเสียง   การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเคร่ืองขยายเสียง  ระบบเสียง  
และอุปกรณประกอบ  หลักการทํางานของระบบโทรทัศน  และการทํางานของวงจรภาคตาง ๆ หลักการทํางาน
เบ้ืองตนของเคร่ืองวิดีโอเทป
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3105-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3 (4)
(Electric Circuit Analysis)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหวงจรและโครงขายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน วัด ทดสอบ วงจรและโครงขายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหผลและเขียนรายงาน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาและผลตอบสนองตอไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับของโครง
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 สัญญาณไฟฟาท่ีไมเปนรูปคล่ืนไซนและฮารโมนิกส

3105-1002 เคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (3)
(Electrical and Electronic Instruments)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานและการใชเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดคุณลักษณะท่ัวไปของเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. จัดเตรียมและเลือกใชเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. ออกแบบและติดต้ังเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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4. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ การวัด หนวยของการวัดทางไฟฟา ความเท่ียงตรง และความแมนยําในการวัด หลัก
การทํางาน โครงสราง การขยายยานวัด การตรวจซอมและบํารุงรักษามัลติมิเตอร วัตตมิเตอร ฟรีเควนซีมิเตอร
บริดจมิเตอร อิเล็กทรอนิกสมัลติมิเตอร การใชทรานสดิวเซอรในการวัด และเคร่ืองวัดอิเล็กทรอนิกสกับงานอุต
สาหกรรม

3105-1003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (3)
(Electronic Circuit Analysis)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในวงจรยานความถ่ีตํ่า
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในวงจรยานความถ่ีตํ่า
3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในวงจรยานความถ่ีตํ่า
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาของไดโอด ทรานซิสเตอร และเฟต
2. วิเคราะหวงจรแหลงจายกําลังและวงจรขยายยานความถ่ีตํ่า
3. ออกแบบวงจรแหลงจายกําลังและวงจรขยายยานความถ่ีตํ่า
4. วัดและทดสอบวงจรดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติทางไฟฟา พารามิเตอรและการใชงานของไดโอด ทรานซิสเตอรและเฟต 

การแปลความหมายจาก DATA SHEET  การใหไบแอส   การวิเคราะห   และออกแบบ   วงจรแหลงจายกําลัง 
วงจรขยายในยานความถ่ีต่ํา สําหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายเนกาทิฟฟด
แบ็ก และวงจรขยายกําลัง

3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค 2 (3)
(Digital Techniques)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณและวงจรดิจิตอล
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชันและซีเควนเชียล
3. เพ่ือใหสามารถวัดและทดสอบอุปกรณและวงจรดิจิตอล
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

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

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะหและออกแบบวงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล การลดรูปสมการ วง

จรลอจิกเกต วงจรมัลติเพล็กซ วงจรดีมัลติเพล็กซ  วงจรดีโคดเดอร  วงจรเอ็นโคดเดอร  วงจรโคดคอนเวอร
เตอร วงจรคอมพาเรเตอร วงจรโมโนสเตเบิล  วงจรสรางสัญญาณคล็อก ฟลิปฟลอป วงจรเคานเตอร   วงจรชิพ
รีจิสเตอร  บัฟเฟอร  วงจรคํานวณทางคณิตศาสตร  โครงสรางและการใชงานหนวยความจําแบบตาง ๆ     วงจร
แปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจิตอล และการประยุกตใชงานในอุตสาหกรรม

3105-2001 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง 2 (3)
(High Frequency Electronic Circuit Analysis)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจคุณสมบัติ การทํางานและการใชงานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในวงจรยาน
ความถ่ีสูง

2. เพ่ือใหมีความสามารถวัดและทดสอบวงจรใชงานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในวงจรยาน
ความถ่ีสูง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน  และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรในยานความถ่ีสูงของไดโอด ทรานซิสเตอรและเฟต
2. วิเคราะหและออกแบบวงจรยานความถ่ีสูง เชน วงจรออสซิเลเตอร วงจรขยายยานความถ่ีสูง วงจร
ขยายแบบจูนด วงจรทวีความถ่ี วงจรแมตชิงและฟลเตอร

3. ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของอุปกรณในยานความถ่ีสูง
4. ทดสอบวงจรใชงานของอุปกรณในวงจรยานความถ่ีสูง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน

ความถ่ีสูงของไดโอด ทรานซิสเตอร และเฟต    การวิเคราะหและออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร วงจรขยายยาน
ความถ่ีสูง  วงจรขยายแบบจูนด วงจรทวีความถ่ี วงจรแมตชิง และฟลเตอร
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3105-2002 พัลสเทคนิค 2 (3)
(Pulse Techniques)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหรูปสัญญาณไฟฟาและวงจรพัลสและสวิตชิง ในงานอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานออกแบบวงจรพัลสไดตามขอกําหนด
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

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

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การออกแบบวงจรและสรางรูปสัญญาณไฟฟาแบบตาง ๆ วงจรแปลงรูป

สัญญาณ วงจรคลิปเปอรและแคลมเปอร วงจรลดทอนสัญญาณ วงจรอินทิเกรเตอร วงจรดิฟเฟอรเรนชิเอเตอร  
วงจรสวิตช   ชมิตตทริกเกอร    วงจรมัลติไวเบรเตอร   วงจรทริกเกอร   วงจรสรางสัญญาณไทมเบสและการ
ซิงคโครไนซ

3105-2003 ออปแอมปและลิเนียรไอซี 2 (3)
(Op-Amp and Linear IC)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติวงจรออปแอมปและลิเนียรไอซี
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานออกแบบและทดสอบวงจรออปแอมปในงานอิเล็กทรอนิกส
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

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

สัญญาณไฟฟา วงจรสวิตช ชมิตตทริกเกอร  วงจรเกต   วงจรขยายสัญญาณหลายชอง  วงจรกําเนิดสัญญาณรูป
ไซน รูปสแควร  รูปแรมพ  วงจรควบคุมแรงดันไฟฟาคงท่ีและกระแสไฟฟาคงท่ี วงจรแปลงรูปคล่ืนสัญญาณ
วงจรเฟสล็อกลูป วงจรซินทิไซเซอร และวงจรเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา

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

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติของอุปกรณเซนเซอร ทรานสดิวเซอร อุปกรณไทริสเตอร
มอเตอร   รีเลย และเพาเวอรเซมิคอนดักเตอร

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติ  งานวัดทดสอบอุปกรณ  วงจรขยายสัญญาณจากอุปกรณตรวจจับ รีเลย
หลอดไฟฟา มอเตอร ในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

3. ออกแบบ ทดสอบ และประยุกตใชงานวงจรควบคุมอัตโนมัติ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณเซนเซอร รีเลย อุปกรณแสดงผล และอุปกรณขับเคล่ือนทางกลไก
2. ออกแบบวงจรควบคุมอัตโนมัติใชรวมกับอุปกรณเซนเซอร
3. ใชเคร่ืองมือวัดรูปสัญญาณในระบบควบคุมอัตโนมัติ
4. ประยุกตวงจรควบคุมอัตโนมัติโดยมีอุปกรณตรวจจับและอุปกรณขับเคล่ือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติอุปกรณเซนเซอร   ขับเคล่ือนทางกลไก     วงจรแปลงสัญญาณควบคุม

อุปกรณไทริสเตอร และเพาเวอรเซมิคอนดักเตอร  ในระบบการควบคุมอัตโนมัติ

3105-2005 ระบบเสียง 2 (3)
(Audio Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจเทคโนโลยีระบบเสียงและอุปกรณประกอบ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน วัด ทดสอบ และติดต้ัง ระบบเสียงและอุปกรณประกอบ
3. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาระบบเสียง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบเสียงและอุปกรณประกอบ
2. วัด ทดสอบ ระบบเสียงและอุปกรณประกอบ
3. ติดต้ัง ระบบเสียงและอุปกรณประกอบ
4. บํารงุรักษาระบบเสียงและอุปกรณประกอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะหและออกแบบระบบเสียง คุณลักษณะของเครื่องเสียงและอุปกรณ

ประกอบในระบบเสียง ระบบไมโครโฟน ระบบลําโพง ระบบเสียงสาธารณะ ระบบเสียงหองประชุม  หอง
ปฏิบัติการอะคูสติกส ระบบเทปบันทึกเสียง หลักการระบบเสียงดิจิตอล คอมแพ็กดิสก การใชเคร่ืองมือวัดและ
ทดสอบระบบเสียง การออกแบบและประมาณราคาการติดต้ังระบบเสียง

3105-2006 ระบบภาพ 2 (3)
(Video Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจการทํางานของระบบสัญญาณภาพและอุปกรณประกอบ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน บันทึกภาพและตัดตอภาพ
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห ตรวจซอม และบํารุงรักษาระบบภาพและอุปกรณประกอบ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบสัญญาณภาพและอุปกรณประกอบ
2. บันทึกภาพและตัดตอภาพ
3. วิเคราะห ตรวจซอมระบบภาพและอุปกรณประกอบ
4. บํารงุรักษาระบบภาพและอุปกรณประกอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ สัญญาณภาพ หลักการกําเนิดสัญญาณภาพ กลองโทรทัศน และการนําไปใชงาน

เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง อุปกรณประกอบ ตัดตอสัญญาณภาพ การสรางภาพพิเศษ ระบบเครื่อง
บันทึกภาพ การวิเคราะหวงจรและระบบกลไก     ระบบควบคุมการทํางานของเคร่ืองเทปบันทึกภาพ     ระบบวิ
ดีโอดิสก      วิดีโอโปรเจกเตอร เคร่ืองมือวัด และเทคนิคการวัด ทดสอบระบบภาพ การเลือกระบบภาพไปใช
งาน
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3105-2007 เทคนิคเครื่องรับสงวิทยุ 2 (3)
(Radio Receiver and Transmitter Techniques)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน  การติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองรับ-สงวิทยุส่ือสาร
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานวัด ทดสอบ และการบํารุงรักษา เครื่องรับ-สงวิทยุส่ือสาร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางาน วงจรการรับ-สงวิทยุ  AM  FM  ในระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
สื่อสาร

2. วัดและทดสอบเคร่ืองรับ-สงวิทยุส่ือสาร Single Side Band
3. วัดและทดสอบการรับ-สง วิทยุส่ือสาร ตลอดการสังเคราะหความถ่ี
4. วัดและทดสอบระบบการส่ือสารทางวิทยุ เชน Repeater, Mobile
5. วัดและทดสอบระบบวิทยุโทรศัพทเซลลูลาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ วงจรและการทํางานของเครื่องรับ-สง Single Side Band เครื่องรับ-สงวิทยุ AM,FM

ระบบวิทยุกระจายเสียง  ระบบสังเคราะหความถี ่ระบบสื่อสารทางวิทยุเชน Repeater, Mobile, Cellular  ระบบ
วิทยุโทรศัพท เคร่ืองมือวัดและทดสอบท่ีเก่ียวของ การวัดและใชเคร่ืองมือตรวจสอบเคร่ืองรับสงวิทยุส่ือสาร
ท่ัวๆ ไป ตลอดจนการตรวจซอมและบํารุงรักษา

3105-2008 ระบบโทรคมนาคม 2 (3)
(Telecommunication Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเครือ่งรับ-สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุส่ือสาร และระบบโทรคมนาคม
2. เพ่ือใหมีความสามารถวัดและทดสอบระบบการรับ – สง วิทยุกระจายเสียง วิทยุส่ือสาร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการ รับ-สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุส่ือสาร
2. ทดสอบคุณสมบัติ โทรเลข โทรพิมพ โทรภาพ
3. ทดสอบระบบส่ือสารขอมูล โครงขายโทรคมนาคม
4. ทดสอบระบบโทรทัศน ระบบการรับ-สง สัญญาณดาวเทียม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแถบคล่ืนแมเหล็กไฟฟา การนําไปใชงาน การแพรกระจายคล่ืนวิทยุ ระบบ

วิทยุกระจายเสียง ระบบวิทยุส่ือสาร กฎขอบังคับและมาตรฐานในระบบโทรคมนาคม ระบบโทรเลข โทรพิมพ 
และโทรภาพ ระบบสื่อสารขอมูล เชนมาตรฐานการรับ-สงขอมูล เปนตน โครงขายโทรคมนาคมและการให
บริการดานโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบโทรทัศน ระบบการรับสงสัญญาณดาวเทียม

3105-2009 ระบบโทรศัพท 2 (3)
(Telephone Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการทํางานของเคร่ืองโทรศัพท ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน ตรวจซอมเคร่ืองโทรศัพท ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ

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

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวัดและทดสอบเก่ียวกับวงจรและการทํางานของเคร่ืองโทรศัพทแบบตาง ๆ เชน 

Pulse, DTMF ระบบชุมสายโทรศัพทเชน Manual Operator, อัตโนมัติ(PABX, Cross Bar, SPC) ระบบ
โทรศัพทเซลลูลาร  ระบบ ISDN

3105-2010 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 2 (3)
(Computer Network Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจการติดตอส่ือสารระหวางไมโครคอมพิวเตอรกับอุปกรณประกอบตาง ๆ  รูจักหนาท่ี
และการทํางานของอุปกรณติดตอส่ือสารและมาตรฐานตาง ๆ ของอุปกรณส่ือสารในระบบ
Network

2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังอุปกรณและโปรแกรม เพ่ือเช่ือมตอคอมพิวเตอรเขาเปนระบบเครือขายท้ัง
ในระยะใกลและไกล โดยผานโมเด็ม   เรานเตอร ฯลฯ  และสามารถวิเคราะหหาสาเหตุขอขัดของ
ของเครือขายคอมพิวเตอร
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและวางผังระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. ติดต้ังและทดสอบระบบเครือขายคอมพิวเตอร
4. ติดต้ังโปรแกรมควบคุมและใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
5. บํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การเลือกใชและติดต้ังอุปกรณ Hardware และ Software  ทดสอบคุณลักษณะท่ัวไป

และตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณ Hardware และ Software   การออกแบบระบบเครือขาย  การติดตอส่ือ
สารระหวางไมโครคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ  การสงสัญญาณแบบแอนะลอกและดิจิตอล   OSI Model, 
Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology WAN, VLAN, VPN (Virtual Private Network), ATM 
(Asynchronous Transfer Mode), ISDN, ADSL, FDDI, มาตรฐานการสื่อสารขอมูลแบบตาง ๆ เชน 
IEEE802.X, IEEE Series, V Series, X Series etc.  อุปกรณเน็ตเวิรก เชน Hub, Switching Hub, Bridge, Router, 
Fiber Optics, Modem ฯ การติดต้ังเครือขายคอมพิวเตอรท้ังดานฮารดแวรและซอฟตแวร  การจัดระบบเครือ
ขาย  การติดต้ังเครือขายคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ  เปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย การวิเคราะหหาสาเหตุและการแกไข
เมื่อระบบเครือขายขัดของ

3105-2011 การออกแบบวงจรดิจิตอล 2 (3)
(Digital Circuit Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการออกแบบวงจรดิจิตอล
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอลจาก Data Sheet  โดยประยุกตใชวงจรท่ีออกแบบ
ในงานตาง ๆ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบวงจรดิจิตอลในงานคอมพิวเตอร
2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณดิจิตอลท่ีเหมาะสมกับระบบงานท่ีออกแบบ
3. ประกอบวงจรดิจิตอลในงานตาง ๆ
4. ทดสอบและปรับปรุงวงจรดิจิตอลในงานตาง ๆ
5. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานวงจรท่ีออกแบบ



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

74

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การออกแบบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชันและซีเควนเชียล        โดยการเลือกใชดิจิตอล

ไอซีมาสรางวงจรอยางประหยัด การออกแบบวงจรเขารหัสแบบตาง ๆ การตอไอซีเขารหัสเพื่อขยายอินพุต
แบบตาง ๆ  วงจรคียบอรดพ้ืนฐานแบบตาง ๆ การออกแบบวงจรถอดรหัสเพ่ือเลือกอุปกรณหรือหนวยความจํา
แบบตางๆ การขยายและการประยุกตใชงานไอซีหนวยความจํา, การออกแบบวงจรประมวลผลขอมูล วงจร
เปรียบเทียบขอมูล วงจรแปลงรหัสขอมูล วงจรนับ วงจรควบคุม  การตอบัฟเฟอรและวงจรขับ วงจรแสดงผล 
Dot Matrix   การรับ-สงขอมูลโดยลดจํานวนสายนําสัญญาณดวยระบบมัลติเพล็กซ, เทคนิค Tri-state, การรับ-
สงขอมูลแบบอนุกรม ฯลฯ การออกแบบวงจรโดยใชไอซีดิจิตอลเพ่ือประยุกตใชงานตาง ๆ ในงานอาชีพ  การ
ออกแบบและการใชงาน PAL, GAL, CPLD, FPGA

3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร 2 (3)
(Microprocessor)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจโครงสรางและสถาปตยกรรม หลักการเชือ่มตอกับหนวยความจํา อุปกรณอินพุต-
เอาตพุต และชิพสนับสนุน (Chip Support) ของไมโครโพรเซสเซอร

2. เพ่ือใหเขาใจชุดคําส่ังและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครโพรเซสเซอร
3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรในงานตาง ๆ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร
2. ออกแบบวงจรเช่ือมตอไมโครโพรเซสเซอรกับหนวยความจํา พอรตอินพุต-เอาตพุต และชิพ
สนับสนุน (Chip Support)

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

4. ประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรในงานตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ  โครงสรางและสถาปตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร สัญญาณและกระบวนการ
ทํางานตาง ๆ ของไมโครโพรเซสเซอร ระบบบัสและการเช่ือมตอไมโครโพรเซสเซอรกับหนวยความจําและ
อุปกรณอินพุต-เอาตพุต หลักการรับและสงขอมูลกับอุปกรณภายนอก    การอินเทอรรัพตและกระบวนการดี
เ อ็มเอ  การอางตําแหนง  (Addressing) ชุดคําสั่ งและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของ
ไมโครโพรเซสเซอร   หลักการออกแบบวงจรเช่ือมตอระหวางไมโครโพรเซสเซอรกับชิพสนับสนุน (Chip 
Support) การแปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจิตอล  การประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรในการควบ
คุมอุปกรณภายนอก
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3105-2013 เทคนิคการอินเทอรเฟส 2 (3)
(Interface Techniques)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจเทคนิคการอินเตอรเฟสไมโครคอมพิวเตอร การออกแบบวงจรเช่ือมตอ การเขียน
โปรแกรมควบคุมการทํางาน การวิเคราะหและทดสอบขอมูลและระบบเช่ือมตอ

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการออกแบบวงจรเช่ือมตอและเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน วิเคราะห
และทดสอบ   ขอมูลและระบบเช่ือมตอ   ใหบริการงานดานระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาตาง ๆ
ดวยคอมพิวเตอร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบระบบงานท่ีตองการควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร
2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของกับระบบงาน
3. ประกอบและติดต้ังวงจรเช่ือมตอกับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรตามท่ีออกแบบ
4. ทดสอบและปรับปรุงช้ินงาน โปรแกรมควบคุมติดตอกับวงจรเช่ือมตอ
5. บํารงุรักษาระบบงานควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
6. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานวงจรท่ีออกแบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การอินเทอรเฟส มาตรฐานของพอรตและบัสตาง ๆ   การอินเตอรเฟสกับหนวยเอาต

พุต- อินพุตพื้นฐานและการแปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจิตอล โดยผานทางพอรตขนาน  พอรต
อนุกรม    การดอินเตอรเฟสหรือโมเด็ม  การอินเตอรเฟสกับหนวยความจํา   โดยเนนการบริการงานดานระบบ
ควบคุมอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ดวยคอมพิวเตอร

3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร 2 (3)
(Microcontroller)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร    การใชชุดคําสั่ง การ
ประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรกับงานอ่ืน ๆ

2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมควบคุม วิเคราะหและทดสอบระบบการทํางาน    ประยุกตไมโคร
คอนโทรลเลอรกับงานอ่ืน ๆ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบวงจรโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร
2. เลือกใชอุปกรณหรือไอซีไดอยางเหมาะสมกับระบบควบคุมท่ีใชไมโครคอนโทรลเลอร
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร
4. ทดสอบและบํารงุรักษา อุปกรณ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ โครงสรางและสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร ลักษณะสัญญาณและ

กระบวนการทํางาน การรับ-สงขอมูลกับอุปกรณเช่ือมตอภายนอก ชุดคําสั่ง และการเขียนโปรแกรม  การวัด
และทดสอบวงจรใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร การประยุกตใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร

3105-2015 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 2 (3)
(Assembly Language Programming)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจชุดคําส่ังภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การตรวจและ
ทดสอบโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การตรวจและทดสอบโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี  ใหบริการดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปแบบอัลกอริทึมหรือผังงานในระดับเบ้ืองตน
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยภาษาแอสเซมบลี ตามอัลกอริทึมหรือผังงานท่ีออกแบบไว
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปแบบอัลกอริทึมหรือผังงานกระบวนการ

พัฒนาโปรแกรมดวยภาษาแอสเซ็มบลี       การใช Command Directive, Macro Command การอางถึงตําแหนง 
(Addressing)   การใชคําส่ังเง่ือนไข การกําหนดขอมูลแบบโครงสราง การสงผานขอมูลระหวางโปรแกรมยอย 
การเชื่อมโยง (Link) โปรแกรมยอย
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3105-2016 ระบบส่ือสารแอนะลอก 2 (3)
(Analog Communication Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการมอดูเลชัน และดีมอดูเลชัน ในเชิงคณิตศาสตร ของระบบ AM, BM,

SSB, FDM, FM, PM, PLL
2. เพ่ือใหสามารถวัดและทดสอบระบบมอดูเลชันและดีมอดูเลชัน ในระบบส่ือสารแอนะลอก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ

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

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการมอดูเลชัน 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 และดีมอดูเลชันในระบบส่ือสารแอนะลอกดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ

3105-2017 ระบบส่ือสารดิจิตอล 2 (3)
(Digital Communication Systems)

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

2. เพ่ือใหสามารถวัดและทดสอบระบบมอดูเลชันในระบบส่ือสารดิจิตอล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบส่ือสารดิจิตอล
2. วัดและทดสอบการมอดูเลชันในระบบส่ือสารดิจิตอลดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ
3. วัดและทดสอบการดีมอดูเลชันในระบบส่ือสารดิจิตอลดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตร วงจร PAM (Pulse Amplitude 

Modulation), PPM (Pulse Position Modulation), PWM (Pulse Width Modulation), FSK (Frequency Shift 
Keying), PSK (Phase Shift Keying),และ ASK (Amplitude Shift Keying) , TDM (Time Division Multiplex) 
ระบบ PCM(Pulse Code Modulation) การวัดและทดสอบวงจรมอดูเลชันและดีมอดูเลชัน ในระบบส่ือสาร
ดิจิตอลดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ

3105-2018 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 2 (3)
(Electronic CAD)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบ การเขียนภาพและแสดงภาพ การ
จัดไฟล การพิมพ ในงานอิเล็กทรอนิกส

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบ การเขียนภาพและแสดง
ภาพ การจัดไฟล การพิมพ ในงานอิเล็กทรอนิกส

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการออกแบบและเขยีนแบบ
2. จัดเตรียมและติดต้ังโปรแกรมเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
3. ออกแบบ และเขียนแบบระบบ ช้ินสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หนาปด แทนเคร่ือง
4. ออกแบบ และเขียนแบบวงจร Schematic โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
5. ออกแบบ และเขียนแบบลายวงจรพิมพ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การอานและเขียนสัญลักษณตาง ๆ ท่ีใชในงานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส ชุดคําสั่ง

และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบและออกแบบอิเล็กทรอนิกส เชน โปรแกรม Protel, OrCad, 
Work Bench, Pspice หรือโปรแกรม Simulate ตาง ๆ ในการออกแบบและทดลองวงจรทางดานงาน
อิเล็กทรอนิกส งานดานการเขียนแบบ Schematic, ลายวงจรพิมพ, แผนภาพ Perspective, และการพิมพ

3105-2019 คณติศาสตรไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 3 (3)
(Electric & Electronic Mathematics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการของสมการดิฟเฟอเรนเชยีล การแปลงลาปลาส ฟูเรียร และการวิเคราะห

นูเมอริคอล
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2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหวงจรไฟฟา และสัญญาณไฟฟาโดยการแกสมการดิฟเฟอเรนเชียล การ
แปลงลาปลาส ฟูเรียร และการวิเคราะหนูเมอริคอล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม
มาตรฐานรายวิชา

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

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา การวิเคราะหทรานเซียนตในวงจรไฟฟาดวยสมการดิฟเฟอเรนเชียล การแปลงลาปลาส การ

วิเคราะหสัญญาณดวยฟูเรียร การวิเคราะหนูเมอริคอล

3105-2020 พืน้ฐานสนามแมเหล็กไฟฟา 3 (3)
(Electromagnetic Field Fundamental)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก และคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก และคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

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

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการวิเคราะหเวกเตอร  ระบบ Coordinate และการแปลง เวกเตอรแคลคูลัส สนามไฟฟา

สถิต สนามไฟฟาในวัสดุ สนามแมเหล็กสถิต แรง วัสดุและอุปกรณแมเหล็ก สมการแมกซเวลล และคล่ืนแม
เหล็กไฟฟา

3105-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (4)
(Power Electronics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง
2. เพ่ือใหสามารถทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง
3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สรางวงจรขยายสัญญาณกําลังดวยเพาเวอรไดโอด  เพาเวอรทรานซิสเตอร
2. ทดสอบคุณสมบัติวงจรขับในเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม
3. ประยุกตใชวงจรควบคุมมอเตอร, เพาเวอรสวิตซและแหลงจายไฟฟา  AC,DC

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติคุณลักษณะอุปกรณเพาเวอรไดโอด  เพาเวอรทรานซิสเตอร  เพาเวอรเฟต วงจรอิน

เวอรเตอร  คอนเวอรเตอร  การปองกันและลดสัญญาณรบกวนในทางไฟฟา  วงจรไฟฟาฉุกเฉิน  UPS  และวง
จรควบคุมมอเตอรเอซีและดีซี

3105-2102 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรม 3 (4)
(Industrial Electronic Instruments)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหเคร่ืองมือวัดในอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถทดสอบเคร่ืองมือวัดในอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหสามารถประยุกตเคร่ืองมือวัดในงานอุตสาหกรรม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกประเภทเคร่ืองมือวัดในอุตสาหกรรม
2. ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณและวงจรเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม
3. ประยุกตใชงานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ คุณลักษณะของอุปกรณวงจรเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน  อุณหภูมิ  ลม

แสงสวาง  กระแสไฟฟา  แรงดันไฟฟา  นํ้าหนัก แรงดึง  และความเร็วรอบมอเตอร

3105-2103 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล 3 (4)
(Programmable Logic Control)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจโครงสรางทางสถาปตยกรรมของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการใชโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การใชอุปกรณตาง ๆ ท่ีทํางานรวม
กับการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การเขียนโปรแกรมควบคุมกับอุปกรณเช่ือมตอ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบระบบท่ีใช PLC
2. จัดเตรียมแบบและอุปกรณ ในระบบ PLC
3. ติดต้ังระบบและอุปกรณ ตามแบบท่ีไดออกแบบไว
4. ทดสอบการควบคุม และปรับปรุงโปรแกรม
5. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานระบบและการบํารุงรักษา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะหและออกแบบระบบท่ีใช PLC  โครงสรางทางสถาปตยกรรมของ PLC  

การอินเตอรเฟส  อุปกรณอินพุตและเอาตพุต   อุปกรณเซ็นเซอร  การกําหนดแอดเดรส      โครงสรางภาษา
โปรแกรมเมเบิล-ลอจิกคอนโทรล   การเขียนแลดเดอรไดอะแกรมและการโปรแกรม  การออกแบบระบบควบ
คุม  การใชงานโอเปอร-เรเตอรพาแนล ลักษณะสมบัติของแอนะลอก อินพุต-เอาตพุตมอดูล  การใชรีโมต การ
ส่ือสารกับ PLC ในระบบ LAN  สามารถประยุกตใชงานในการควบคุมอุตสาหกรรม

3105-2104 หุนยนตในระบบงานอุตสาหกรรม 3 (4)
(Industrial Robots)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางานของหุนยนตประเภทตาง ๆ ในระบบงานอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหกระบวนการควบคุมของหุนยนตในระบบงานอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหสามารถออกแบบและทดสอบหุนยนตในระบบงานอุตสาหกรรม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบหุนยนตในระบบงานอุตสาหกรรม
2. ทดสอบวงจรและอุปกรณ กลไกของหุนยนตในงานอุตสาหกรรม
3. ประยุกตใชหุนยนตในงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการ เก่ียวกับการทํางาน  โครงสรางและอุปกรณประกอบหุนยนต  ควบคุมกระบวน

การปอนกลับ การทํางานของเคร่ืองควบคุมกลไกรวมกับระบบอิเล็กทรอนิกส  ตลอดจนการควบคุม Servo
Amplifier
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3105–2105 ปญหาพเิศษอิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 (4)
(Special Problems in Industrial Electronics 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
2. คนควา ทดลองในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และราย

งานผล หัวของานพิเศษดานงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ตามความเหมาะสม

3105–2106 ปญหาพเิศษอิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 3 (4)
(Special Problems in Industrial Electronics 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
2. คนควา ทดลองในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และราย

งานผล หัวของานพิเศษดานงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ตามความเหมาะสม และไมซ้ําซอนกับราย
วิชาอ่ืน
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3105–2107 วิทยาการกาวหนาอิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 (4)
(Advance Topics in Industrial Electronics 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูทางดานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมเพ่ิมเติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมท่ีเกิด

ข้ึนในอนาคต ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม และมิไดมีไวในรายวิชา
ของหลักสูตรนี ้รายละเอียดของเนื้อหาใหจัดตามความเหมาะสม

3105–2108 วิทยาการกาวหนาอิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 3  (4)
(Advance Topics in Industrial Electronics 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูทางดานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมเพ่ิมเติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมท่ีเกิด

ข้ึนในอนาคต ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม และมิไดมีไวในรายวิชา
ของหลักสูตรนี ้รายละเอียดของเนื้อหาใหจัดตามความเหมาะสมและไมซ้ําซอนกับรายวิชาอื่น
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3105-2109 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 (4)
(Industrial Electronic Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูในดานวิชาชีพ มาสรางเปนประดิษฐกรรมงานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการสรางประดิษฐกรรมงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

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

คําอธิบายรายวิชา
ประมวลผลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผลเดน

ชัด เพ่ือเปนการพิสูจนความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเรียนจะตองวางแผน นําเสนอโครงงานผลงาน
ทางวิชาการ หรือการออกแบบ หรือสรางเคร่ืองหรืออุปกรณ ในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของให
แลวเสร็จในเวลากําหนดซ่ึงจะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครงงาน
เม่ือเสร็จสมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจ และสัมภาษณ

3105-4101 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 4 (*)
(Industrial Electronic Apprenticeship 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม ดานเพาเวอรอิเล็กทรอนิกส

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเพาเวอรอิเล็กทรอนิกส ต้ังแตข้ันตอน
การวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเพาเวอรอิเล็กทรอนิกส
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเพาเวอร
อิเล็กทรอนิกส
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3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเพาเวอรอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเพาเวอรอิเล็กทรอนิกส

3105-4102 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 4 (*)
(Industrial Electronic Apprenticeship 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม ดานคอมพิวเตอรควบคุมในงานอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานคอมพิวเตอรควบคุมในงานอุตสาห
กรรม   ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานคอมพิวเตอรควบคุมในงานอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดาน
คอมพิวเตอรควบคุมในงานอุตสาหกรรม

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานคอมพิวเตอรควบคุมในงานอุต
สาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมดานคอมพิวเตอรควบคุมในงานอุต

สาหกรรม

3105-4103 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 4 (*)
(Industrial Electronic Apprenticeship 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาห
กรรม ดานการควบคมุกระบวนการในงานอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานการควบคมุกระบวนการในงานอุตสาหกรรม
ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ
มีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานการควบคมุกระบวนการในงานอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานการควบ
คุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานการควบคมุกระบวนการในงาน
อุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานการควบคมุกระบวนการ  ใน

งานอุตสาหกรรม

3105-4104 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 4 4 (*)
(Industrial Electronic Apprenticeship 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม ดานเคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  ดานเคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกสในงานอุต
สาหกรรม     ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน     การวิเคราะห   การแกปญหา   รวมท้ังการควบคุมคุณ
ภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเคร่ืองมือ
วัดอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกสในงาน
อุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดานเคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกสใน

งานอุตสาหกรรม
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3105-2201 งานบริการคอมพิวเตอรและอุปกรณ 3 (4)
(Computer and Peripheral Devices Services)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจคุณลักษณะของคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถปฎิบัติการเลือกใชอุปกรณประกอบ  การประกอบเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร  การ
ติดต้ังและทดสอบการทํางานของคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณ Hard ware และ Soft ware ตามความตองการของระบบงาน
2. ทดสอบคุณลักษณะท่ัวไปและตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณ Hard ware และ Soft ware
ของคอมพิวเตอร

3. ประกอบอุปกรณตาง ๆ ในเคร่ืองคอมพิวเตอร
4. ติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตใชงานเบ้ืองตน
5. ทดสอบและแกไขการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรเบ้ืองตน
6. บํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรเบ้ืองตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ลักษณะสมบัติของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร   การเลือกใชหนวยความจําหลักและ

หนวยความจําสํารอง  อุปกรณรอบขางคอมพิวเตอร ไดแก จอภาพ, เคร่ืองพิมพแบบตาง ๆ เคร่ืองอานและเขียน
บารโคด, สแกนเนอร, เคร่ืองอานและเขียน CD-ROM เปนตน การประกอบเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร ติดต้ัง
อุปกรณประกอบกับคอมพิวเตอร การเตรียมอุปกรณสําหรับติดต้ังระบบ การเตรียมระบบและการทดสอบการ
ทํางาน  ติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใชงานอุปกรณประกอบ การวิเคราะหขอขัดของและ
การแกปญหา

3105-2202 งานบริการระบบอินเทอรเน็ต 3 (4)
(Internet System Services)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการวางผัง การเลือกใชอุปกรณและการใชงานระบบอินเทอรเน็ต
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการติดต้ังระบบและใหบริการการใชงานอินเทอรเน็ตในดานการสืบคนขอ
มูล การรับ-สงขาวสาร และสามารถสราง Home Page

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและวางผังระบบอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน
2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณระบบอินเทอรเน็ตตามท่ีออกแบบไว
3. ติดต้ังและทดสอบระบบอินเทอรเน็ตตามท่ีออกแบบไว
4. ติดต้ังโปรแกรมควบคุมและใชงานระบบอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน
5. สืบคนขอมูล รับ-สงขาวสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส และสราง Home Page
6. บํารงุรักษาระบบอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ พ้ืนฐานการทํางานของระบบอินเทอรเน็ต การออกแบบและวางผัง การจัดเตรียมและ

เลือกใชอุปกรณ การติดต้ังและทดสอบระบบอินเทอรเน็ต  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 งานซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอปุกรณ 3 (4)
(Computer and Peripheral Devices Troubleshooting)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถปฎิบัติการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ตรวจสอบ และปรับปรุงสมรรถนะเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
2. ซอมบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร
3. ซอมบํารงุรักษาระบบจอภาพแสดงผลของเคร่ืองคอมพิวเตอร
4. ซอมบํารงุรักษาเคร่ืองพิมพสําหรับคอมพิวเตอร
5. ซอมบํารุงรักษาอุปกรณมัลติมิเดีย สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร
6. ซอมบํารงุรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรระบบเครือขาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ การปรับปรุงสมรรถนะ

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร      การซอมบํารุงรักษาอุปกรณภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร    การซอมบํารุงจอภาพแสดง
ผล การซอมบํารุงเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร การซอมบํารุงอุปกรณมัลติมิเดีย และเคร่ืองคอมพิวเตอร
เครือขาย



สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

89

3105-2204 งานบริการคอมพิวเตอรในอุตสาหกรรม 3 (4)
(Industrial Computer Services)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ หลักการและมาตรฐานการสือ่สารขอมูล ระหวางคอมพิวเตอรกับ
ระบบควบคุมกระบวนการ

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการใชโปรแกรมเพ่ือสรางภาพแสดงผลการควบคุมกระบวนการ มีทักษะ
ในการใชระบบมัลติโพรเซสเซอร อินพุตและเอาตพุตของคอมพิวเตอร  เขียนภาพกราฟกของ
กระบวนการควบคมุ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบ ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
2. เลือกใชและติดต้ังฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับคอมพิวเตอรในระบบควบคุมอุตสาหกรรม
3. ทดสอบและใชงานระบบคอมพิวเตอรควบคุมกระบวนการ
4. บํารงุรักษาคอมพิวเตอรในระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การส่ือสารขอมูลของคอมพิวเตอรในระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม และการใชมัล

ติโพรเซสเซอร มัลติอินพุตแบบดิจิตอลและแอนะลอกในงานอุตสาหกรรม การเขียนกราฟกกระบวนการควบ
คุม   การใชโปรแกรมควบคุมสําเร็จรูป เชน Lab View, Lab Tech, Genersis หรือการเขียนดวยโปรแกรมภาษา
ตาง ๆ การแสดงผลของกระบวนการควบคุมแบบตาง ๆ ทางจอภาพและเคร่ืองพิมพกราฟก เชน TREND 
PANEL, TEXT ALARM เปนตน

3105–2205 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอร 1 3 (4)
(Special Problems in Computer 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร
2. คนควา ทดลองในงานคอมพิวเตอร
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล

หัวของานพิเศษดานงานคอมพิวเตอร ตามความเหมาะสม

3105–2206 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอร 2 3 (4)
(Special Problems in Computer 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร
2. คนควา ทดลองในงานคอมพิวเตอร
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล

หัวของานพิเศษดานงานคอมพิวเตอร ตามความเหมาะสม และไมซํ้าซอนกับรายวิชาอ่ืน

3105–2207 วิทยาการกาวหนาคอมพวิเตอร 1 3  (4)
(Advance Topics in Computer 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูทางดานคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางคอมพิวเตอรท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงมี

ความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ี ราย
ละเอียดของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสม
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3105–2208 วิทยาการกาวหนาคอมพวิเตอร 2 3  (4)
(Advance Topics in Computer 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูทางดานคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางคอมพิวเตอรท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงมี

ความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ี ราย
ละเอียดของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสมและไมซํ้าซอนกับรายวิชาอ่ืน

3105-2209 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอร 3 (4)
(Computer Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูในดานวิชาชีพ มาสรางเปนประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการสรางประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

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

คําอธิบายรายวิชา
ประมวลผลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผลเดน

ชัด เพ่ือเปนการพิสูจนความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเรียนจะตองวางแผน นําเสนอโครงงานผลงาน
ทางวิชาการ หรือการออกแบบ หรือสรางเคร่ืองหรืออุปกรณ ในงานอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของให
แลวเสร็จในเวลากําหนดซ่ึงจะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครงงาน 
เม่ือเสร็จสมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจ และสัมภาษณ
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3105-4201 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพวิเตอร 1 4 (*)
(Computer Techniques Apprenticeship 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน ต้ังแตข้ันตอน
การวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและ
การใชงาน

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร ดานไมโครโพรเซสเซอรและการใชงาน

3105-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 2 4 (*)
(Computer Techniques Apprenticeship 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ   ต้ังแตข้ันตอน
การวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ประกอบ

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
คําอธิบายรายวิชา

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

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล ต้ังแตข้ันตอน
การวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและการสื่อ
สารขอมูล

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล

3105-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร 4 4 (*)
(Computer Techniques Apprenticeship 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรม

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรม   ต้ัง
แตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรม
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
และการเขียนโปรแกรม

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรม
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการเขียน

โปรแกรม

3105-2301 ระบบส่ือสารดวยเสนใยนําแสง 3 (4)
(Fiber Optic Communication Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการส่ือสารดวยเสนใยแกวนําแสง
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวัดและทดสอบหลักการรับ-สง สัญญาณ ผานเสนใยแกวนําแสง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ

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

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวัดและทดสอบ โครงสราง และคุณลักษณะเสนใยแกวนําแสง หลักการรับ-สง 

สัญญาณผานเสนใยแกวนําแสง อุปกรณท่ีใชในระบบส่ือสารดวยเสนใยแกวนําแสง  การมอดูเลชัน การดีมอดู
เลชัน ในระบบดิจิตอลและระบบแอนะลอก ผานเสนใยแกวนําแสง การ Interface และการวัดคาสูญเสียในเสน
ใยแกวนําแสง การประยุกตใชเสนใยแกวนําแสงในระบบโทรคมนาคม

3105-2302 ระบบส่ือสารดาวเทียม 3 (4)
(Satellite Communications)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการส่ือสารดาวเทียมในระบบโทรคมนาคม
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการตรวจซอม ติดต้ัง บํารุงรักษา อุปกรณรับสัญญาณจากดาวเทียม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการส่ือสารดาวเทียมในระบบโทรคมนาคม
2. เลือกใชอุปกรณประจําสถานีภาคพ้ืนดิน อุปกรณแยกสัญญาณ ถายทอดสัญญาณ จานสายอากาศ
และ LNA ระบบรับ-สง ความถ่ียานตางๆ ของการรับ-สง สื่อสารดาวเทียม

3. คํานวณและเลือกขายการสื่อสารดาวเทียมระบบ FDMA, TDMA, PCM, VSAT
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4. ติดต้ังบํารุงรักษาอุปกรณในการรับ-สงสัญญาณในระบบส่ือสารดาวเทียม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติระบบสื่อสารดาวเทียม สวนประกอบและลักษณะการทํางานของดาวเทียม สถานี
ภาคพื้นดิน และอุปกรณประจําสถานีภาคพ้ืนดิน จานสายอากาศ และ LNA ระบบสงความถ่ียานตาง ๆ อุปกรณ
ในการรับสัญญาณ แยกสัญญาณ ถายทอดสัญญาณ การคํานวณขายการสื่อสารดาวเทียม ระบบ FDMA, 
TDMA, PCM และระบบ VSAT การศกึษาดูงานสถานีดาวเทียม การติดต้ังบํารุงรักษาอุปกรณในการรับ-สง
สัญญาณในระบบสื่อสารดาวเทียม

3105-2303 ระบบส่ือสารไมโครเวฟ 3 (4)
(Microwave Communication Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการทํางานของอุปกรณและระบบการรับ-สงไมโครเวฟ
2. เพ่ือใหสามารถในการปฏิบัติงานการวัด ทดสอบ ปรับแตง ระบบการรับ-สงไมโครเวฟ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

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

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การแบงความถ่ีท่ัวๆ ไป และไมโครเวฟ การกระจายคลื่น และคุณสมบัติคล่ืน

ไมโครเวฟ ระบบการรับ-สง ไมโครเวฟ สวนประกอบและอุปกรณไมโครเวฟ หลักการทํางานของระบบ
ดิจิตอลไมโครเวฟ  ลักษณะของสัญญาณดิจิตอล ขอพิจารณาเบื้องตน ในการออกแบบ Path Profile  การวัด
และการปรับแตงทางไมโครเวฟดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ

3105-2304 ระบบสายสงและสายอากาศ 3 (4)
(Transmission Lines and Antennas Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ คุณลักษณะสายสงวิทย ุและสายอากาศในระบบโทรคมนาคม
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานวัดและทดสอบระบบสายสงและสายอากาศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหคุณลักษณะและการนําไปใชงานของสายสงวิทยุและสายอากาศ
2. ทดสอบคุณสมบัติสายสงวิทยุเชน Zo , คา L , คา C , คา SWR
3. ออกแบบ ติดต้ัง วัดและทดสอบ ระบบสายสงและสายอากาศ และ Phasing Line
4. ประยุกตใชงานสายสงและสายอากาศ โดยคํานึงถึงการแพรกระจายคล่ืนของสายอากาศ และการ
ใชอุปกรณประกอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพารามิเตอรท่ีสําคัญของสายสงวิทยุ เชน Zo , คา L , คา C, Velocity Factor, 

Standing Wave, Sanding Wave Ratio (SWR), Smith Chart และการประยุกตใชงาน รวมท้ังการออกแบบ 
Phasing Line การ Radiation ของสายอากาศ ลักษณะและคุณสมบัติของสายอากาศชนิดตางๆ หลักการออก
แบบสายอากาศ อุปกรณประกอบสายอากาศ การวัดและทดสอบระบบสายสงและสายอากาศ รวมท้ังการติดต้ัง

3105-2305 ระบบเรดารและโซนาร 3 (4)
(RADAR and SONAR Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถวิเคราะหการทํางานของระบบเรดารและโซนาร
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบเรดารและโซนาร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบเรดารและโซนาร
2. วัดและทดสอบระบบการทํางาน และวงจรของเรดารและโซนาร
3. ตรวจซอม บํารุงรักษาระบบเรดารและโซนาร เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับระบบเรดาร
และโซนาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การทํางานของเรดาร ชนิดของเรดาร และการนําไปใชงาน อุปกรณท่ีใชในระบบ

เรดาร บล็อกไดอะแกรม และวงจรของเรดาร การใชงานและซอมบํารงุรักษาเรดาร หลักการเบ้ืองตนของโซ
นาร บล็อกไดอะแกรมของโซนาร  การใชงานและซอมบํารงุรักษาโซนาร การติดต้ัง การทดสอบ การใชงาน
และซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณในระบบเรดารและโซนาร
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3105–2306 ปญหาพเิศษโทรคมนาคม 1 3 (4)
(Special Problems in Telecommunications 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม
2. คนควา ทดลองในงานระบบโทรคมนาคม
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล

หัวของานพิเศษดานงานระบบโทรคมนาคมตามความเหมาะสม

3105–2307 ปญหาพเิศษโทรคมนาคม 2 3 (4)
(Special Problems in Telecommunications 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานระบบโทรคมนาคม
2. คนควา ทดลองในงานระบบโทรคมนาคม
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล

หัวของานพิเศษดานงานระบบโทรคมนาคมตามความเหมาะสม และไมซํ้าซอนกับรายวิชาอ่ืน
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3105–2308 วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 1 3  (4)
(Advance Topics in Telecommunications 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานระบบโทรคมนาคม
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานระบบโทรคมนาคม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูทางดานระบบโทรคมนาคมเพ่ิมเติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางระบบโทรคมนาคมท่ีเกิดข้ึนในอนาคต

ซ่ึงมีความสําคญัตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสระบบโทรคมนาคม และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตร
น้ี รายละเอียดของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสม

3105–2309 วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 2 3 (4)
(Advance Topics in Telecommunications 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานระบบโทรคมนาคม
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานระบบโทรคมนาคม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูทางดานระบบโทรคมนาคมเพ่ิมเติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางระบบโทรคมนาคมท่ีเกิดข้ึนในอนาคต

ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสระบบโทรคมนาคมและมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ี
รายละเอียดของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสมและไมซํ้าซอนกับรายวิชาอ่ืน
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3105-2310 ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม 3 (4)
(Telecommunications Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูในดานวิชาชีพ มาสรางเปนประดิษฐกรรมระบบโทรคมนาคม
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการสรางประดิษฐกรรมงานระบบโทรคมนาคม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

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

คําอธิบายรายวิชา
ประมวลผลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผลเดน

ชัด เพ่ือเปนการพิสูจนความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเรียนจะตองวางแผน นําเสนอโครงงานผลงาน
ทางวิชาการ หรือการออกแบบ หรือสรางเคร่ืองหรืออุปกรณ ในงานระบบโทรคมนาคมท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จ
ในเวลากําหนดซึ่งจะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครงงานเม่ือเสร็จ
สมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจ และสัมภาษณ

3105-4301 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 1 4 (*)
(Telecommunication Systems Apprenticeship 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบโทร
คมนาคม  ดานระบบส่ือสารแอนะลอก

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบส่ือสารแอนะลอก ต้ังแตข้ันตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบส่ือสารแอนะลอก
2. ปฏิบัติงานวางแผน  แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบสื่อสารแอ
นะลอก

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบส่ือสารแอนะลอก



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

100

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบส่ือสารแอนะลอก

3105-4302 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 2 4 (*)
(Telecommunication System Apprenticeship 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบโทร
คมนาคม  ดานระบบส่ือสารดิจิตอล

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบส่ือสารดิจิตอล ต้ังแตข้ันตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบส่ือสารดิจิตอล
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบสื่อสาร
ดิจิตอล

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบส่ือสารดิจิตอล
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบโทรคมนาคม  ดานระบบส่ือสารดิจิตอล

3105-4303 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 3 4 (*)
(Telecommunication System Apprenticeship 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบโทร
คมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือระบบสื่อสารไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือระบบส่ือสาร
ไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา
รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือระบบสื่อสารไมโครเวฟ หรือ
ระบบสื่อสารดาวเทียม
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2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิง
โทรศัพท หรือระบบสื่อสารไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือระบบส่ือสาร
ไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบโทรคมนาคม ดานระบบสวิตชิงโทรศัพท หรือระบบส่ือ

สารไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม

3105-4304 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 4 4 (*)
(Telecommunication System Apprenticeship 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบโทร
คมนาคม ดานเคร่ืองมือวัดและทดสอบในระบบโทรคมนาคม หรือระบบสายสงสายอากาศ หรือ
ระบบงานขายสายตอนนอก

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานโทรคมนาคม ดานเคร่ืองมือวัดและทดสอบในระบบโทรคมนาคม หรือ
ระบบสายสงสายอากาศ หรือระบบงานขายสายตอนนอก ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การ
วิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรคมนาคม ดานเคร่ืองมือวัดและทดสอบในระบบโทรคมนาคม หรือระบบ
สายสงสายอากาศ หรือระบบงานขายสายตอนนอก

2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรคมนาคม ดานเคร่ืองมือวัดและ
ทดสอบในระบบโทรคมนาคม หรือระบบสายสงสายอากาศ หรอืระบบงานขายสายตอนนอก

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม ดานเคร่ืองมือวัดและทดสอบในระบบโทร
คมนาคม หรือระบบสายสงสายอากาศ หรือระบบงานขายสายตอนนอก

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบโทรคมนาคม ดานเคร่ืองมือวัดและทดสอบในระบบโทร

คมนาคม หรือระบบสายสงสายอากาศ หรือระบบงานขายสายตอนนอก
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3105-2401 ระบบกระจายเสียงและภาพ 3 (4)
(Radio and Television Broadcasting Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจเทคนิคระบบหองสงภาพและเสียง
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานวัด   ทดสอบ   ติดต้ัง  เคร่ืองมือและอุปกรณประกอบของระบบหองสง
ภาพและเสียง

3. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณประกอบ ของระบบหองสงภาพและเสียง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเทคนิคระบบหองสงภาพและเสียง
2. วัด ติดต้ัง และทดสอบ เคร่ืองมือและอุปกรณประกอบของหองสงภาพและเสียง
3. บํารุงรักษาระบบหองสงภาพและเสียง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ระบบกระจายเสียงและภาพ การจัดการขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  คุณลักษณะและการ

ใชงานของเคร่ืองมือและอุปกรณของระบบหองสงภาพและเสียง

3105-2402 ระบบโทรทัศน CCTV, CATV, MATV 3 (4)
(CCTV, CATV, MATV Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานและเทคนิคของระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการออกแบบ ติดตั้งและทดสอบการทํางานของระบบโทรทัศน CCTV,

CATV และ MATV
3. เพ่ือใหมีความสามารถตรวจสอบและบํารุงรักษา ระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการทํางานและเทคนิคของระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV
2. ออกแบบและติดต้ังระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV
3. วัดและทดสอบการทํางานระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV
4. ตรวจสอบและบํารงุรักษาระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติระบบสายอากาศเคร่ืองรับโทรทัศน  สายนําสัญญาณ  ระบบการรับสัญญาณ

จากดาวเทียม ระบบเช่ือมตอและอุปกรณขยายสัญญาณ แยกสัญญาณ ลดสัญญาณ ผสมสัญญาณ มาตรฐาน
ระบบโทรทัศน การวัดและทดสอบระบบโทรทัศน CCTV, CATV และ MATV

3105-2403 ระบบสตูดิโอ 3 (4)
(Studio Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดหองสตูดิโอ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบและจัดการหองสตูดิโอ
3. เพ่ือใหมีความสามารถเลือกใชอุปกรณประกอบสําหรับหองสตูดิโอ
4. เพ่ือใหมีความสามารถวัดและทดสอบ บํารุงรักษาอุปกรณในหองสตูดิโอ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

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

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ระบบหองสตูดิโอ เสียงและภาพ การออกแบบและการจัดการหองสตูดิโอ การเลือก

ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณในหองสตูดิโอ

3105–2404 ปญหาพเิศษระบบเสียงและภาพ 1 3 (4)
(Special Problems in Audio and Video Systems 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ
2. คนควา ทดลองในงานระบบเสียงและภาพ
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3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล
หัวของานพิเศษดานงานระบบเสียงและภาพตามความเหมาะสม

3105-2405 ปญหาพเิศษระบบเสียงและภาพ 2 3 (4)
(Special Problems in Audio and Video Systems 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานระบบเสียงและภาพ
2. คนควา ทดลองในงานระบบเสียงและภาพ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล

หัวของานพิเศษดานงานระบบเสียงและภาพตามความเหมาะสม และไมซํ้าซอนกับรายวิชาอ่ืน

3105-2406 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงและภาพ 1 3  (4)
(Advance Topics in Audio and Video Systems 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานระบบเสียงและภาพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานระบบเสียงและภาพ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูทางดานระบบเสียงและภาพเพ่ิมเติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน
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คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางระบบเสียงและภาพท่ีเกิดข้ึนในอนาคต

ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสระบบเสียงและภาพ และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตร
น้ี รายละเอียดของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสม

3105–2407 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงและภาพ 2 3 (4)
(Advance Topics in Audio and Video Systems 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานระบบเสียงและภาพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการคนควาและหาความรูทางดานระบบเสียงและภาพ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูทางดานระบบเสียงและภาพเพ่ิมเติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางระบบเสียงและภาพท่ีเกิดข้ึนในอนาคต

ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสระบบเสียงและภาพและมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ี
รายละเอียดของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสมและไมซํ้าซอนกับรายวิชาอ่ืน

3105-2408 ประดิษฐกรรมระบบเสียงและภาพ 3 (4)
(Audio and Video System Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูในดานวิชาชีพ มาสรางเปนประดิษฐกรรมระบบเสียงและภาพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการสรางประดิษฐกรรมงานระบบเสียงและภาพ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและกําหนดขอบขายของงานประดิษฐกรรมงานระบบเสียงและภาพ
2. ออกแบบงานประดิษฐกรรมงานระบบเสียงและภาพ
3. สรางและทดสอบงานประดิษฐกรรมงานระบบเสียงและภาพ
4. เขียนคูมือและสรุปรายงานผล
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คําอธิบายรายวิชา
ประมวลผลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผลเดน

ชัด เพ่ือเปนการพิสูจนความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเรียนจะตองวางแผน นําเสนอโครงงานผลงาน
ทางวิชาการ หรือการออกแบบ หรือสรางเคร่ืองหรืออุปกรณ ในงานระบบเสียงและภาพท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จ
ในเวลากําหนดซึ่งจะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครงงานเม่ือเสร็จ
สมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจ และสัมภาษณ

3105-4401 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 1 4 (*)
(Audio and Video System Apprenticeship 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและ
ภาพ ดานเทคโนโลยีระบบเสียง

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบเสียง ต้ังแตข้ันตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเสียงและภาพ  ดานเทคโนโลยีระบบเสียง
2. ปฏิบัติงานวางแผน  แกปญหา  และควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยี
ระบบเสียง

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบเสียง
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบเสียง

3105-4402 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ  2 4 (*)
(Audio and Video System Apprenticeship 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและ
ภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ    ต้ังแตข้ันตอนการวาง
แผน  การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบ
ภาพ

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบเสียงและภาพ ดานเทคโนโลยีระบบภาพ

3105-4403 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 3 4 (*)
(Audio and Video System Apprenticeship 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและ
ภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ต้ังแตข้ัน
ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบวง
จรอิเล็กทรอนิกส

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบเสียงและภาพ ดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

3105-4404 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 4 4 (*)
(Audio and Video System Apprenticeship 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบเสียงและ
ภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือระบบโทรทัศน CATV MATV

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือระบบโทรทัศน
CATV MATV ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพ
งาน
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

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

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือระบบโทรทัศน
CATV MATV

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบเสียงและภาพ ดานเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือระบบโทร

ทัศน CATV MATV

3105–6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   นําเสนอ

โครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จใน
เวลาท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะ
กรรมการประเมินผล
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

จุดประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สามารถปฏิบัติงานในระดับชางเทคนิค ผูควบคุม
งาน ผูชวยวิศวกร หรือประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู  ความสามารถ เจตคติ และประสบการณในดาน
ตาง ๆ  ดังตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรู และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ   ภาษา   สังคม  มนุษยศาสตร  คณิตศาสตร    
วิทยาศาสตร นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคโนโลยีโทรคมนาคมให
เกิดความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรู และทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเทคโนโลยีโทรคมนาคมใหมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
งานเทคโนโลยีโทรคมนาคม

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว และสังคม  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. อานแบบ เขียนแบบ งานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
7. เลือกวัสดุ อุปกรณ และกระบวนการทํางาน  ในงานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
8. วางแผน  ควบคุม  พัฒนา  งานสือ่สารโทรคมนาคม
9. บํารุงรักษาและตรวจซอมเครื่องระบบสื่อสารโทรคมนาคม

สาขางานระบบโทรศัพท
10. อานแบบ  เขียนแบบ งานระบบโทรศัพท
11. เลือกวัสดุ อุปกรณและกระบวนการทํางานในระบบโทรศัพท
12. วางแผน  ควบคุม ติดต้ังและทดสอบงานระบบโทรศัพท
13. บํารุงรักษาและตรวจซอมแกปญหาระบบโทรศัพท

สาขางานระบบขายสายตอนนอก
10. อานแบบ  เขียนแบบ ถอดแบบ งานระบบขายสายตอนนอก
11. เลือกวัสดุ  อุปกรณ และกระบวนการทํางานในระบบสายตอนนอก
12. วางแผน  ควบคุม ติดต้ังและทดสอบงานระบบสายตอนนอก
13. บํารุงรักษาและตรวจซอมแกปญหาระบบสายตอนนอก

สาขางานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
10. อานแบบ  เขียนแบบ ถอดแบบ งานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
11. เลือกวัสดุ อุปกรณและกระบวนการทํางานในระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
12. วางแผน  ควบคุม ติดต้ังและทดสอบงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
13. บํารุงรักษาและตรวจซอมแกปญหาระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย

สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ
10. อานแบบ  เขียนแบบ ถอดแบบ งานระบบสื่อสารวิทยุ
11. เลือกวัสดุ อุปกรณและกระบวนการทํางานในระบบสื่อสารวิทยุ
12. วางแผน  ควบคุม ติดต้ังและทดสอบงานระบบสื่อสารวิทยุ
13. บํารุงรักษาและตรวจซอมแกปญหาระบบสื่อสารวิทยุ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

__________________________

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ    และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   รวมไมนอยกวา  92  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 62 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 14  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 28  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 16 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 92 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบ
เทาในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สาขางานอิเล็กทรอนิกส  สาขางาน
โทรคมนาคม  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  หรือ สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สาขาวิชาอื่นหรือมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้

รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 (5)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด 3 (4)
3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 2 (3)
3105-0003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (3)
3105-0004 งานพ้ืนฐานวงจรพัลสและดิจิตอล 2 (3)
3105-0005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 3 (4)

รวม   19 (30)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง)
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 ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 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 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆ



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

114

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 หลกัการโทรคมนาคม 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 โครงขายบริการสือ่สารรวมระบบดิจิตอล 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

หน่ึง หรือเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิตที่กําหนด
1. วิชาชีพสาขางานระบบโทรศัพท

รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3119-2101 หลักการของชุมสายโทรศัพท เอสพีซี 3 (4)
3119-2102 ระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขา 2 (3)
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3119-2103 การบํารุงรักษาชุมสายโทรศัพท 3 (4)
3119-2104 เทคนิคการจราจรทางโทรศัพท 2 (3)
3119-2105 ระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท 2 (3)
3119-2106 ระบบสัญญาณโทรศัพท 3 (4)
3119-2107 เทคนิคระบบโทรศัพทสาธารณะ 3 (4)
3119-2108 วิทยาการกาวหนาระบบโทรศัพท 2 (3)
3119-4101 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 1 4 (*)
3119-4102 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 2 4 (*)
3119-4103 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 3 4 (*)
3119-4104 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 4 4 (*)

2. วิชาชีพสาขางานระบบขายสายตอนนอก
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3119-2201 ระบบขายสายตอนนอก 3 (4)
3119-2202 หลักการเคเบิลใยแกวนําแสง 3 (4)
3119-2203 การสาํรวจและออกแบบขายสาย 2 (3)
3119-2204 การติดตั้งขายสาย 3 (4)
3119-2205 การตัดตอเคเบิล 2 (3)
3119-2206 การบํารุงรักษาขายสาย 2 (3)
3119-2207 งานเขียนแบบและอานแบบงานสายตอนนอก 3 (4)
3119-2208 วิทยาการกาวหนาระบบขายสายตอนนอก 2 (3)
3119-4201 ปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก 1 4 (*)
3119-4202 ปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก 2 4 (*)
3119-4203 ปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก 3 4 (*)
3119-4204 ปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก 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 4 (*)
3119-4303 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3 4 (*)
3119-4304 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 4 4 (*)

4. วิชาชีพสาขางานระบบสื่อสารวิทยุ
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3119-2401 ระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 3 (4)
3119-2402 ระบบโทรทัศนวงจรปด 2 (3)
3119-2403 เครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร 2 (3)
3119-2404 การบํารุงรักษาระบบดิจิตอลไมโครเวฟ 2 (3)
3119-2405 ระบบดาวเทียม GPS 2 (3)
3119-2406 ระบบ MATV  และ    CATV 3 (4)
3119-2407 ระบบสตูดิโอและการผลติรายการ 3 (4)
3119-2408 วิทยาการกาวหนาระบบสื่อสารวิทยุ 2 (3)
3119-4401 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทย ุ1 4 (*)
3119-4402 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทย ุ2 4 (*)
3119-4403 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทย ุ3 4 (*)
3119-4404 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทย ุ4 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ 4 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง)
3119-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
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5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3119-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3  (4)
(Electric Circuit Analysis)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหวงจรและโครงขายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน วัด ทดสอบ ดวยเคร่ืองมือและอุปกรณ
3. เพ่ือใหสามารถวางแผนการทดสอบ แปลความหมายขอมูลและเขียนรายงาน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต 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 คาปาซิเตอรอินดักเตอร และวงจรแมเหล็กไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  ทฤษฎีโครงขาย (Network 

theorems) ไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ คุณลักษณะทางไฟฟาและผลตอบสนองตอไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับของวงจรตัวตานทาน  คาปาซิเตอร และอินดักเตอร วงจรแมเหล็กไฟฟา กําลังไฟฟากระแสสลับ 
วงจรเรโซแนนซ ฟลเตอร พารามิเตอรของวงจรสองทางเขาออก (Two-Port Parameters)  ระบบไฟฟาโพลีเฟส 
วงจรทรานสฟอรเมอร วงจรคับเปล สัญญาณไฟฟาท่ีไมเปนรูปคล่ืนไซนและฮารโมนิกส

3119-1002 เคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (3)
(Electrical and Electronic Instruments)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานและการใชเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ



สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

119

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของเครือ่งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. กําหนดคุณลักษณะท่ัวไปของเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. จัดเตรียมและเลือกใชเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
4. ออกแบบและติดต้ังเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
5. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวัด หนวยของการวัดทางไฟฟา ความเท่ียงตรง และความแมนยําในการวัด หลัก

การทํางาน โครงสราง การขยายยานวัด การตรวจซอมและบํารุงรักษามัลติมิเตอร วัตตมิเตอร  ฟรีเควนซีมิเตอร
บริดจมิเตอร อิเล็กทรอนิกสมัลติมิเตอร การใชทรานสดิวเซอรในการวัด และเคร่ืองวัดอิเล็กทรอนิกสในงานอุต
สาหกรรม

3119-1003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3 (4)
(Electronic Circuit Analysis)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติของอุปกรณในวงจรยานความถ่ีตํ่า
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหการทํางานของอุปกรณในวงจรยานความถ่ีตํ่า
3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชงานของอุปกรณในวงจรยานความถ่ีตํ่า
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคระหวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
2. วิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาของไดโอด ทรานซิสเตอร และเฟต
3. วิเคราะหวงจรแหลงจายกําลังและวงจรขยายยานความถ่ีตํ่า
4. ออกแบบวงจรแหลงจายกําลังและวงจรขยายยานความถ่ีตํ่า
5. วัดและทดสอบวงจรดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติทางไฟฟา พารามิเตอรและการใชงานของไดโอด ทรานซิสเตอร

และเฟต การแปลความหมายจาก DATA SHEET การใหไบแอส การวิเคราะห และออกแบบวงจรแหลงจาย
กําลัง วงจรขยายในยานความถ่ีต่ํา   สําหรับสัญญาณขนาดเล็ก   วงจรขยายสัญญาณหลายภาค  วงจรขยายแบบ
เนกาตีฟฟดแบค และวงจรขยายกําลัง
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3119-2001 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร 3 (4)
(Digital and Microprocessor)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของวงจรดิจิตอล
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอลแบบคอมบิเนช่ันและซีเควนเชียล
3. เพ่ือใหสามารถวัดและทดสอบวงจรดิจิตอล
4. เพื่อใหเขาใจโครงสรางการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร
5. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมใหไมโครโพรเซสเซอรติดตอกับหนวยความจําและอุปกรณภาย
นอกเพ่ือใหนําไปประยุกตใชงานในวิชาชีพ

6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของวงจรดิจิตอล
2. ออกแบบวงจรดิจิตอลแบบคอมบิเนช่ันและซีเควนเชียล
3. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอล
4. ประยุกตใชงานวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม
5. วิเคราะหหลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร
6. เขียนโปรแกรมใหไมโครโปรเซสเซอรติดตอกับหนวยความจํา
7. ทดลองการรับและสงขอมูลระหวางไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณภายนอก
8. ประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอรในวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะหและออกแบบวงจรคอมบิเนช่ัน  การลดรูปสมการ  วงจรลอจิก  วงจร

มัลติเพล็กซ  วงจรดีมัลติเพล็กซ  วงจรดีโคดเดอร  วงจรเอ็นโคดเดอร  วงจรคอมพาเรเตอร  วงจรโมโนเตเบิล  
วงจรสัญญาณนาฬกิา  ฟลิปฟลอป  วงจรนับ  วงจรชิพรีจิสเตอร   บัฟเฟอร  วงจรคํานวณทางคณิตศาสตรโครง
สรางและการใชงานหนวยความจําแบบตาง ๆ วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกกับดิจิตอล และการประยุกตใชงาน
ในทางอุตสาหกรรม โครงสรางไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณและขบวนการทํางานตาง ๆ  ของไมโครโปรเซส
เซอร  การติดตอไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา หลักการรับและสงขอมูลกับอุปกรณภายนอก ขบวน
การดีเอ็มเอ  และการอินเทอรรัพต  เทคนิคและวิธีการอินเทอรรัพตแบบตาง ๆ  การเขียนโปรแกรมภาษา
แอสเซมบลี  โดยใชชุดคําสั่งของไมโครโพรเซสเซอร การเขียนโปรแกรมใหไมโครโพรเซสเซอรติดตอกับ
หนวยความจําและอุปกรณภายนอกเบ้ืองตนและการประยุกตใชงานอ่ืน ๆ
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3119-2002 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง 2 (3)
(High Frequency Electronic Circuit Analysis)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจคุณสมบัติการทํางานและการใชงานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในวงจรยาน
ความถ่ีสูง

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการวัดและทดสอบวงจรใชงานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในวงจร
ยานความถ่ีสูง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง
2. อธิบายคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรในยานความถ่ีสูงของไดโอด ทรานซิสเตอรและเฟต
3. วิเคราะหและออกแบบวงจรยานความถ่ีสูง เชน วงจรออสซิเลเตอร     วงจรขยายยานความถ่ีสูง
วงจรขยายแบบจูนด วงจรทวีความถ่ี วงจรแมชช่ิงและฟลเตอร

4. ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของอุปกรณในยานความถ่ีสูง
5. ทดสอบวงจรใชงานของอุปกรณในวงจรยานความถ่ีสูง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัต ิ   การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรในยานความถ่ีสูง   ของ

ไดโอด ทรานซิสเตอร และเฟต การวิเคราะหและออกแบบวงจรออสซิเลเตอร   วงจรขยายยานความถ่ีสูง  วงจร
ขยายแบบจูนด วงจรทวีความถ่ี วงจรแมชชิง และฟลเตอร

3119-2003 การส่ือสารดาวเทียม 2 (3)
(Satellite Communications)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและการทํางานของระบบการสื่อสารดาวเทียม
2. เพ่ือใหเขาใจเทคโนโลยีการส่ือสารดาวเทียมและรีโมตเซ็นซิง
3. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง ปรับแตง ทดสอบสัญญาณของระบบสื่อสารดาวเทียม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบการส่ือสารดาวเทียม
2. จัดเตรียมอุปกรณระบบส่ือสารดาวเทียมตามขอกําหนดทางเทคนิค
3. ติดต้ังระบบส่ือสารดาวเทียมตามขอกําหนดทางเทคนิค
4. ปรับแตงจานสายอากาศและ เคร่ืองรับสง ระบบสื่อสารดาวเทียม
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5. ทดสอบคาพารามิเตอรของ เคร่ืองรับสง ระบบสื่อสารดาวเทียม
6. บํารุงรักษา ระบบสื่อสารดาวเทียม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการเบ้ืองตนระบบดาวเทียม ความตองการของเครือขายดาวเทียม   ลักษณะวง

โคจรของดาวเทียม การทํางานของดาวเทียมในอวกาศ อุปกรณภายในของดาวเทียม สถานีภาคพ้ืนดิน ระบบ 
MULTIPLE ACCESS การประยุกตและเลือกใช เชน PALAPA, THAICOM, INTELSAT, SPOT1, 
LANDSAT, NOAA/JRS1 ,INFOSAT  การปรับจานสายอากาศ การทดสอบกําลังของเคร่ืองสงและตรวจสอบ
ความถ่ีสง ความถ่ีรับ อัตราการขยายและทดสอบสัญญาณรบกวน ทัศนศึกษาและดูงานสถานีควบคุมดาวเทียม
ภาคพื้นดิน

3119-2004 ไมโครเวฟเทคโนโลยี 2 (3)
(Microwave Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณและระบบการรับ-สงไมโครเวฟ
2. เพ่ือใหสามารถในการปฏิบัติงานการวัด ทดสอบ ปรับแตง ระบบการรับ-สงไมโครเวฟ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต    รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

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

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การแบงความถ่ีท่ัว ๆ ไป และไมโครเวฟ การกระจายคลื่น และ คุณสมบัติคล่ืน

ไมโครเวฟ ระบบการรับ-สง ไมโครเวฟ สวนประกอบและอุปกรณไมโครเวฟ หลักการทํางานของระบบ
ดิจิตอลไมโครเวฟ   ลักษณะของสัญญาณดิจิตอล ขอพิจารณาเบ้ืองตนในการออกแบบ Path Profile  การวัด
และการปรับแตงทางไมโครเวฟ เชน  การวัด Power ,SWR , Attenuation   ดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ

3119-2005 ระบบโทรศัพท 3 (4)
(Telephone Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการทํางานของเครื่องโทรศัพท ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท
2. เพ่ือใหสามารถตรวจซอมเคร่ืองโทรศัพท ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

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

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวัดและทดสอบเก่ียวกับวงจรและการทํางานของเคร่ืองโทรศัพทแบบตาง 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. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานการเดินทางของแสง  การรับสงสัญญาณหรือขอมูล  การผิดรูปของสัญญาณ
ในเสนใยแกวนําแสง  การมอดูเลตและมัลติเพล็กซสัญญาณแสง

2. เพ่ือใหสามารถทําการเช่ือมตอ  วัด  และทดสอบเสนใยแกวนําแสง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ
1. ประยุกตใชเสนใยแกวนําแสงและอุปกรณในระบบรับสง
2. ติดต้ังระบบรับสงดวยเสนใยแกวนําแสง
3. เช่ือมตอ,  วัด,  ทดสอบ  เสนใยแกวนําแสง
4. วิเคราะหลักษณะสัญญาณในระบบรับสงดวยเสนใยแกวนําแสง
5. บํารุงรักษาระบบรับสงดวยเสนใยแกวนําแสง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ พ้ืนฐานการเดินทางของแสงในเสนใยแกวนําแสง วิธีการรับสงสัญญาณหรือขอมูล

ผานเสนใยแกวนําแสง  การมอดูเลต  เทคนิคการมัลติเพล็กซ  การผิดรูปของสัญญาณในเสนใยแกวนําแสง  การ
ส่ือสารขอมูลดวยสัญญาณแสงในเสนใยแกวนําแสง  การเช่ือมตอเสนใยแกวแบบ  Mechanical Splice และ
แบบ  Fusion  Splice  การวัดและทดสอบคาพารามิเตอรตาง ๆ  ในระบบรับสงสัญญาณผานเสนใยแกวนําแสง
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3119-2007 ระบบส่ือสารวิทยุ 2 (3)
(Radio Communication Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการของเคร่ืองสงและเคร่ืองรับ  FM,  ระบบ  Cellular  Radio,  ระบบ

Cell  processing, Protocol  และระบบวิทยุติดตามตัว
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการติดต้ัง  ปรับแตง  ทดสอบ  และบํารุงรักษาระบบสื่อสารวิทยุ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดเตรียมอุปกรณระบบส่ือสารวิทยุตามขอกําหนดทางเทคนิค
2. ติดต้ังระบบส่ือสารวิทยุตามขอกําหนดทางเทคนิค
3. ปรับแตงระบบส่ือสารวิทยุ  ตามขอกําหนดทางเทคนิค
4. ทดสอบระบบส่ือสารวิทยุ
5. บํารุงรักษาระบบสื่อสารวิทยุ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การทํางานของเคร่ืองสงและเคร่ืองรับ  FM.  การทดสอบและการปรับแตงเคร่ืองสง

และเคร่ืองรับFM.  หลักการของ  Cellular  Radio  ระบบ  Cellular  Cell  Processing,  Digital  Cellular
Protocols,  Paging   System

3119-2008 สายสงและสายอากาศโทรคมนาคม 2 (3)
(Telecommunication Transmission Line and Antenna)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจคุณสมบัติและการใชงานของสายสงในระบบโทรคมนาคมท้ังแบบโลหะและแบบ
เสนใยแกวนําแสง

2. เพื่อใหเขาใจคุณสมบัติและการทํางานของสายอากาศในระบบโทรคมนาคม
3. เพ่ือใหสามารถวัด   ทดสอบ   ติดต้ัง บํารุงรักษาสายสงและสายอากาศในระบบโทรคมนาคม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต   รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชสายสงและสายอากาศโทรคมนาคม
2. ติดตั้งระบบสายสงและสายอากาศโทรคมนาคม
3. เช่ือมตอ  วัด  ทดสอบ  สายสงและสายอากาศโทรคมนาคม
4. วิเคราะหลักษณะคาพารามิเตอรตาง ๆ ในสายสงและสายอากาศโทรคมนาคม
5. บํารุงรักษาระบบสายสงและสายอากาศโทรคมนาคม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติของระบบสายสง  คาอิมพีแดนซ  แบนดวิดท  คาลดทอน  ความเร็วคล่ืน  

การคํานวณคาความสูญเสียและ  Zo  ของ  Resistive  Attenuater  คุณสมบัติของ  4  Wire Hybrid  แบบใชความ
ตานทานและหมอแปลง  หลักการและสวนประกอบของการสงสัญญาณแสงบนเสนใยแกวนําแสง  การใชงาน
ข้ัวตอชนิดตาง ๆ คุณสมบัติและการกระจายคลื่นในสายอากาศ    การคาํนวณหาคา  S.W.R  วงจรอิมพีแดนซ
แมตชิง  พารามิเตอรพ้ืนฐานของสายอากาศและการคํานวณ การประยุกต  Smith  Chart  การออกแบบและใช
งานสายอากาศแบบเรโซแนนซ  และนอนเรโซแนนซ  ลูป  อาเรย  ไมโครเวฟ  การวัดและทดสอบคาพารา
มิเตอรของสายสงและสายอากาศ  การตอสายสงสัญญาณดวยขั้วตอชนิดตาง ๆ   รวมท้ังการติดต้ังและบํารุง
รักษาสายสงและสายอากาศในระบบโทรคมนาคม

3119-2009 หลักการโทรคมนาคม 2 (3)
(Telecommunication Concept)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการมอดูเลชันและดีมอดูเลชัน    ในเชิงคณิตศาสตรของระบบสื่อสาร
แอนะลอกและระบบส่ือสารดิจิตอล

2. เพ่ือใหสามารถวัดและทดสอบระบบมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในระบบส่ือสารแอนะลอกและ
ระบบดิจิตอล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต   รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตรของระบบส่ือสารแอนะลอกและ
ระบบส่ือสารดิจิตอล

2. วัดและทดสอบระบบมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในระบบส่ือสารแอนะลอกและระบบส่ือสาร
ดิจิตอล

3. วัดและทดสอบคุณสมบัติระบบมัลติเพล็กซ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการและปฏิบัต ิระบบโทรคมนาคม กฎ ระเบียบ ขอบังคับและพระราชบัญญัติเก่ียวกับวิทยุ
โทรคมนาคม  ท้ังในประเทศและสากล  การมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตรและวงจร  AM, BM 
(Balance Mod) และ SSB(Single Side Band)  การมัลติเพล็กซในระบบ FDM, TDM, PM  (Phase Modulation), 
PLL(Phase Lock Loop)  ควอดดราเจอรดีเท็กเตอรและ 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)  การวัดและทดสอบวงจรมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในระบบส่ือสารแอ
นะลอกและระบบส่ือสารดิจิตอลดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ
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3119-2010 การส่ือสารขอมูล 3 (4)
(Data Communications)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานของการส่ือสารขอมูลและรูปแบบทิศทางการรับขอมูล
2.  เพ่ือใหเขาใจรูปแบบของสัญญาณท่ีใชในการรับสงขอมูล     เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการ
สื่อสารขอมูล

3. เพ่ือใหเขาใจวิธีการสงผานขอมูลลงบนสายส่ือสาร
4. เพ่ือใหเขาใจวิธีการปองกันการผิดพลาดในการรับขอมูล
5. เพื่อใหเขาใจโครงขายของการสื่อสารขอมูล
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานการส่ือสารขอมูล
2. ติดตั้งอุปกรณในโครงขายการสื่อสารขอมูล เชน โมเด็ม และการเช่ือมตอตามมาตรฐาน EIA
3. วัดและทดสอบการรับสงขอมูลผานโครงขายการสื่อสารขอมูล
4. ตรวจสอบและแกไขความผิดพลาดของขอมูล
5. บํารุงรักษาระบบการสื่อสารขอมูล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ พ้ืนฐานการสื่อสารขอมูล องคประกอบตาง ๆ ของระบบสื่อสารขอมูล สวน

ประกอบและหนาท่ีของโมเด็ม  รูปแบบและทิศทางการรับสงขอมูล การมอดูเลชันและมาตรฐานท่ีใชกับ
โมเด็ม  การเชือ่มตอของโมเด็มตามมาตรฐาน EIA การตรวจจับและแกไขความผิดพลาดของขอมูล การทํางาน
ของ  Statmux, Packet Switched และโปรโตคอล X.25 การบํารุงรักษาระบบการสื่อสารขอมูล

3119-2011 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 2 (3)
(Computer Network Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจการติดตอส่ือสารระหวางไมโครคอมพิวเตอรกับอุปกรณประกอบตาง ๆ  หนาท่ีและ
การทํางานของอุปกรณติดตอส่ือสารและมาตรฐานตาง ๆ ของอุปกรณสื่อสารในระบบ Network

2. สามารถติดตั้งอุปกรณและโปรแกรม     เพ่ือเช่ือมตอคอมพิวเตอรเขาเปนระบบเครือขายท้ังใน
ระยะใกลและไกล โดยผานโมเด็ม, เรานเตอร ฯลฯ และสามารถวิเคราะหหาสาเหตุขอขัดของ
ของเครือขายคอมพิวเตอร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและวางผังระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอรตามแบบ
3. ติดตั้งและทดสอบระบบเครือขายตามแบบ
4. ติดต้ังโปรแกรมควบคุมและใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
5. บํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ คุณลักษณะ  การเลือกใช  การติดต้ังอุปกรณ และการทดสอบHard ware และ Soft 

ware  การออกแบบระบบเครือขาย  การติดตอส่ือสารระหวางไมโครคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ  การสง
สัญญาณแบบแอนะลอกและดิจิตอล   OSI Model, Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology WAN, VLAN, 
VPN (Virtual Private Network), ATM (Asynchronous Transfer Mode), ISDN, ADSL, FDDI,   มาตรฐานการ
ส่ือสารขอมูลแบบตาง ๆ      เชน   IEEE802.X, IEEE Series, V Series, X Series etc.  อุปกรณเน็ตเวิรก เชน 
Hub, Switching Hub, Bridge, Router, Fiber Optics, Modem  ติดต้ังเครือขายคอมพิวเตอรท้ังดานฮารดแวรและ
ซอฟตแวร การจัดระบบเครือขาย   การวิเคราะหหาสาเหตุและการแกไขเมื่อระบบเครือขายขัดของ

3119-2012 ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่  2 (3)
(Mobile Telephone Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางานของโทรศัพทเคล่ือนท่ี
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางานของสถานีฐานของโทรศัพทเคล่ือนท่ี
3. เพ่ือใหเขาใจระบบสัญญาณสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ี
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย   ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณสถานีฐาน
2. วัดและทดสอบระบบสัญญาณสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีเบ้ืองตน  สถานีฐาน  เคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบความถ่ี

และ  Cell Planning ระบบสัญญาณสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ี ระบบวิทยุติดตามตัว การวัดทดสอบและการ
วิเคราะหสัญญาณดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ
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3119-2013 คอมพิวเตอรฮารดแวร 3 (4)
(Computer Hardware)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจคุณลักษณะของคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชอุปกรณประกอบไดอยางเหมาะสม  การประกอบเครื่องไมโคร
คอมพิวเตอร  การติดตั้งและทดสอบการทํางานของคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณ Hard ware และ Soft ware ตามความตองการของระบบงาน
2. ทดสอบคุณลักษณะท่ัวไปและตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณ Hard ware และ Soft ware
ของคอมพิวเตอร

3. ประกอบอุปกรณตาง ๆ ในเคร่ืองคอมพิวเตอร
4. ติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตใชงานเบ้ืองตน
5. ทดสอบและแกไขการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรเบ้ืองตน
6. บํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรเบ้ืองตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ คุณลักษณะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร การเลือกหนวยความจําหลัก และหนวย

ความจําสํารอง  อุปกรณรอบขางคอมพิวเตอร ไดแก จอภาพ  เคร่ืองพิมพแบบตาง ๆ เคร่ืองอานและเขียนบาร
โค็ด สแกนเนอร  เคร่ืองอานและเขียน CD-ROM เปนตน การประกอบเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร ติดต้ัง
อุปกรณประกอบกับคอมพิวเตอร การเตรียมอุปกรณสําหรับติดต้ังระบบ  การเตรียมระบบ และการทดสอบการ
ทํางาน   ติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใชงานอุปกรณประกอบ  การวิเคราะหขอขัดของและ
การแกปญหา

3119-2014 เคร่ืองมือวัดในระบบส่ือสารวิทยุ 2 (3)
(Radio Communication Instruments)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการของเคร่ืองมือวัดในระบบส่ือสารวิทยุ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการติดต้ัง  ปรับแตง  ทดสอบ  และบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดในระบบส่ือสาร
วิทยุ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานเคร่ืองมือวัดในระบบส่ือสารวิทยุ
2. ใชงานเคร่ืองมือวัดในระบบส่ือสารวิทยุ
3. บํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดในระบบส่ือสารวิทยุ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  วงจร การทํางาน และการใชงาน ของเคร่ืองมือวัดและทดสอบ ในระบบส่ือสารวิทยุ

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, เคร่ืองวัดความถ่ี  เคร่ืองวัด Bit 
Error, Level Meter และเคร่ืองมือวัดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ การใชงานและการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
และทดสอบในระบบส่ือสารวิทยุ

3119-2015 โครงขายบริการส่ือสารรวมระบบดิจิตอล 2 (3)
(ISDN)

 จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐาน  มาตรฐานและการใชงานของ  ISDN
2. เพ่ือใหเขาใจการบริการ  ขอกําหนดระบบสัญญาณและอุปกรณปลายทางของ  ISDN
3. เพื่อใหเขาใจกรรมวิธีการสงสัญญาณในโครงขาย  ISDN
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 มาตรฐานวิชาชีพ
1.  วิเคราะหการบริการ  ขอกําหนด  ระบบสงสัญญาณและอุปกรณปลายทางของ  ISDN
2. ประยุกตใชการบริการ  อุปกรณปลายทาง  สวิตชิงในเน็ตเวิรก
3. บํารุงรักษาระบบโครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล

 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการพ้ืนฐานของ  ISDN      นิยามและมาตรฐานบริการและลักษณะผูใชบรกิาร

ขอกําหนด ระบบสัญญาณ อุปกรณปลายทาง สวิตชิงในเน็ตเวิรกและกรรมวิธีการสงสัญญาณในโครงขาย

3119-2016 เทคโนโลยีเคเบิลใตนํ้า 2 (3)
(Submarine Cable Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางโครงขายเคเบิลใตน้ํา
2. เพ่ือใหเขาใจโครงสรางของเคเบิลใตนํ้า
3. เพ่ือใหเขาใจหลักการซอมบํารุงเคเบิลใตนํ้า
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางโครงขายเคเบิลใตนํ้า
2. ตรวจสอบระบบโครงขายเคเบิลใตนํ้า
3. บํารุงรักษาโครงขายเคเบิลใตน้ํา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการวางโครงขายเคเบิลใตนํ้า   วิธีการวางเคเบิลใตนํ้า   ชนิดของเคเบิลใตนํ้า   วิธีการตรวจ

สอบและซอมบํารงุโครงขาย อุปกรณท่ีใชในการวางและซอมบํารุงเคเบิลใตนํ้า

3119-2017 พัลสเทคนิค 2 (3)
(Pulse Techniques)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหรูปสัญญาณไฟฟาของวงจรพัลสและสวิตชิง ในงานอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบวงจรพัลสตามขอกําหนด
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและสรางวงจรกําเนิดรูปสัญญาณไฟฟา
2. ออกแบบและสรางวงจรเปล่ียนรูปสัญญาณไฟฟาตามขอกําหนด
3. ทดสอบคุณสมบัติวงจรพัลส
4. ประยุกตใชสัญญาณพัลสในงานอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัต ิการออกแบบและสรางรูปสัญญาณไฟฟาแบบตาง ๆ ในวงจรพัลส  วงจรลด

ทอนสัญญาณ วงจรอินทิเกรเตอร วงจรดิพเฟอรเรนชิเอเตอร วงจรทรานซิสเตอรสวิตช    ชมิตตทริกเกอร 
ฟลิปฟลอป  วงจรมัลติไวเบรเตอร  เกต  วงจรแปลงสัญญาณ แอนะลอก- ดิจิตอล และไทมเบส

3119-2018 ปญหาพิเศษเทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 3 (4)
(Special Problem in Telecommunications)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถ คนควา ทดลอง หัวของานพิเศษในเทคโนโลยีโทรคมนาคม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและรวบรวมขอมูลดานโทรคมนาคม รวมท้ังการประยุกตใหเขากับ
เทคโนโลยีใหม
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. คนควา ทดลอง  งานเฉพาะสําหรับโทรคมนาคม
2. วิเคราะหและรวบรวมขอมูลเพ่ือรายงานผล
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีใหม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ข้ันตอนการวิเคราะหปญหา  การคนควา  ทดลอง รวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูลและรายงาน

ผล หัวของานพิเศษในเทคโนโลยีโทรคมนาคม เน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสม

3119-2019 ระบบโทรทัศนรายละเอียดสูง 2 (3)
(HDTV Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจระบบการทํางานของการสงและรับโทรทัศนรายละเอียดสูง
2. เพ่ือใหสามารถวัด และทดสอบการทํางานของระบบโทรทัศนรายละเอียดสูง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบโทรทัศนรายละเอียดสูง
2. ทดสอบการทํางานของระบบโทรทัศน  HDTV
3. วัดและวิเคราะหสัญญาณของ  HDTV

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ระบบการสแกนภาพ ขนาดของภาพ    อัตราสวนจอภาพ  การสังเคราะหสัญญาณ

ตาง ๆ หลักการของเครื่องสงและเครื่องรับโทรทัศนรายละเอียดสูง ความแตกตางของระบบโทรทัศนราย
ละเอียดสูงกับระบบโทรทัศนปกติ  ระบบควบคุมการแสดงภาพโทรทัศนขนาดใหญ การวัดทดสอบและการ
วิเคราะหสัญญาณดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ

3119-2101 หลักการของชุมสายโทรศัพท เอสพีซี 3 (4)
(SPC Telephone Exchange Fundamentals)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของชุมสายโทรศัพท เอสพีซี.
2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของชุมสายโทรศัพท  เอสพีซี
2. เลือกใชและติดต้ังระบบชุมสายโทรศัพท  เอสพีซี  ขนาดตาง  ๆ
3. วัดและทดสอบการทํางานของระบบชุมสายโทรศัพท  เอสพีซี
4. ตรวจซอมระบบชุมสายโทรศัพท  เอสพีซี
5. บํารงุรักษาระบบชุมสายโทรศัพท  เอสพีซี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัต ิ  TDM-PCM,  ELECTRONIC  SW.  DIGITAL  SW.  โครงสรางชุมสาย

ระบบ  SPC  ขนาดเล็กท้ังทาง  HARDWARE  และ  SOFTWARE  สราง  ติดต้ัง วัดและทดสอบ บํารุงรักษา
การทํางานของระบบชุมสายโทรศัพทระบบ  เอสพีซี  ขนาดเล็ก  (ไมนอยกวา  4  เลขหมาย)

3119-2102 ระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขา 2 (3)
(PABX Telephone Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการโครงสรางและประเภทของตูสาขาโทรศัพท
2. เพ่ือใหสามารถ  ติดต้ัง  ปรับแตง  วัดทดสอบ  และบํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของชุมสายโทรศัพทตูสาขา
2. เลือกใชและติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขา
3. วัดและทดสอบการทํางาน  สัญญาณการเรียกของระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขา
4. ตรวจซอมระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขา
5. บํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัต ิการทํางานของชุมสายโทรศัพทตูสาขา  กรณีการเรียกแบบตาง ๆ  ประเภท

โครงสรางหลักการทํางานของตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ  ชนิดของเครื่องโทรศัพทภายใน  การกําหนดเลข
หมายภายในตูสาขา การตอเชื่อมระหวางตูสาขากับชุมสายโทรศัพท  การติดต้ัง  การใชงาน  การตรวจซอมและ
การบํารุงรักษาเครื่อง  PABX
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3119-2103 การบํารุงรักษาชุมสายโทรศัพท 3 (4)
(Telephone Exchange Maintenance)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจโครงสรางการทํางานและการบํารุงรักษาท่ัวไปของระบบสวิตชิงชุมสายโทรศัพท.
2. เพ่ือใหเขาใจการใชคําส่ังควบคุมระบบ  การอานแบบติดต้ังระบบ  การวิเคราะหสาเหตุเสียตาง  ๆ
ของระบบชุมสายโทรศัพท

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหโครงสราง  การทํางาน  ของระบบสวิตชิงชุมสายโทรศัพท
2. เลือกใช  และติดต้ังอุปกรณอินพุต  เอาตพุต ในการติดตอกับระบบชุมสายโทรศัพท
3. ทดสอบและโปรแกรมคําสั่งแกไขคําสั่งควบคุมการทํางานระบบปองกันของระบบชุมสาย
โทรศัพท

4. วิเคราะหหาสาเหตุเสีย  เปล่ียน  ติดต้ัง  อุปกรณระบบชุมสายโทรศัพท
5. บํารุงรักษา และบันทึกรายงานระบบชุมสายโทรศัพท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางการทํางานและปฏิบัติระบบสวิตชิงชุมสายโทรศัพท   วิธีการใชคูมือ  การอานแบบ

ติดต้ัง  (Installation  Drawing)  วิธีการใชอุปกรณอินพุต  เอาตพุต ในการติดตอกับระบบชุมสาย  คําส่ังเบ้ืองตน  
ระบบปองกันไฟฟาสถิต (Electrostatic Discharge, ESD) การบํารุงรกัษาประจําวันและตามชวงเวลาท่ีกําหนด  
(Routine  and  Preventive  Maintenance) การหาสาเหตุเสียและเปล่ียนอุปกรณ  การแกไขขอมูลผูเชา

3119-2104 เทคนิคการจราจรทางโทรศัพท 2 (3)
(Telephone Traffic Techniques)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการออกแบบเทคนิคการจราจรทางโทรศัพทเบ้ืองตน
2. เพื่อใหสามารถคิดวิเคราะหระบบโครงขายโทรศัพท  จํานวนเลขหมายทันตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม

3. เพื่อใหเขาใจหลักการคิดวิเคราะหคาตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการจราจรทางโทรศัพท
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการออกแบบเทคนิคการจราจรทางโทรศัพทเบ้ืองตน
2. วิเคราะหระบบโครงขายโทรศัพท  จํานวนเลขหมายทันตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคม
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3. วิเคราะหคาท่ีเก่ียวของกับการจราจรทางโทรศัพท
4. ประยุกตความรูเทคนิคการจราจรทางโทรศัพทใหเช่ือมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา พ้ืนฐาน 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
พ้ืนฐานในการออกแบบเบ้ืองตน 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. เพ่ือใหเขาใจระบบจายกําลังและระบบปองกันสําหรับชุมสายโทรศัพท
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง  จัดการระบบควบคุม  ระบบจายกําลัง  ระบบปองกัน  สําหรับชุมสาย
โทรศัพท

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดเตรียมอุปกรณระบบควบคุม  ระบบจายกําลัง  ระบบปองกัน  สําหรับชุมสายโทรศัพทตามขอ
กําหนดทางเทคนิค

2. ติดต้ัง  วัด  ทดสอบ  ระบบควบคุม  ระบบจายกําลัง  ระบบปองกัน ชุมสายโทรศัพท  ตามขอ
กําหนดทางเทคนิค

3. บํารุงรักษา  ระบบควบคุม  ระบบจายกําลัง  ระบบปองกัน สําหรับชุมสายโทรศัพท
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟส  เร็กติไฟเออรสามเฟสและเร็กกูเลเตอร
ระบบควบคุม  ระบบจายกําลังสํารองจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและแบตเตอรี  ระบบ  Ground  Protection  การวัด
ทดสอบ  และบํารุงรักษาระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท

3119-2106 ระบบสัญญาณโทรศัพท 3 (4)
(Telephone Signaling Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบสัญญาณระหวางเครื่องโทรศัพทกับชุมสายโทรศัพท
2. เพ่ือใหเขาใจหลักของสัญญาณแบบ  CAS,  CCS,  R2  และ  MFC
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการระบบสัญญาณระหวางเคร่ืองโทรศัพทกับชุมสายโทรศัพท
2. วิเคราะหสัญญาณโทรศัพทแบบ CAS,  CCS,  R2  และ  MFC
3. เลือกใชสวิตชิงท่ีใชสัญญาณประเภทตาง ๆ  เพื่อทําการติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัต ิ กระบวนการตอเรียก  (Call Through Process) สัญญาณระหวางเครื่อง

โทรศัพทกับชุมสาย (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. เพ่ือใหสามารถ  ติดต้ัง  ตรวจซอม  บํารุงรักษา  เครื่องโทรศัพทสาธารณะ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
2. ติดต้ัง  วัด  ทดสอบ  ระบบการทํางานของเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
3. ตรวจซอม  และบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ วงจรและการทํางานของเครื่องโทรศัพทสาธารณะแบบตาง ๆ   ระบบกลไก    การ

ติดต้ัง  การใชงาน  การตรวจซอมและบํารุงรักษาโดยใชเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ  การตรวจสอบคนหาสาเหตุเสีย
การแกไข

3119-2108 วิทยาการกาวหนาระบบโทรศัพท 2 (3)
(Advance Topic in Telephone Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิทยาการกาวหนาในเทคโนโลยีระบบโทรศัพท
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานทันตอความกาวหนาในเทคโนโลยีระบบโทรศัพท
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีโทรศัพทในปจจุบันและอนาคต
2. ประยุกตความรู วิทยาการกาวหนา  เพ่ือนําไปใชกับงานดานระบบโทรศัพท
3. ประยุกตความรู  วิทยาการกาวหนาของระบบอิเล็กทรอนิกส  และโทรคมนาคมในปจจุบัน  และ
อนาคตเชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานโทรศัพท        ท่ีเกิดข้ึน

ในอนาคต  ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการส่ือสารโทรคมนาคม  และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ีรายละเอียด
ของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสม

3119-4101 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 1 4 (*)
(Telephone Systems Apprenticeship 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท
ดานระบบเครื่องโทรศัพท หรือระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบโทรศัพท ดานระบบเครื่องโทรศัพท หรือระบบโทรศัพทเคล่ือน
ท่ี ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรศัพท ดานระบบเครื่องโทรศัพท หรือระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท ดานระบบเครื่องโทรศัพท
หรือระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบโทรศัพท ดานระบบเครื่องโทรศัพท หรือระบบโทรศัพท
เคล่ือนท่ี

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบโทรศัพท ดานระบบเครื่องโทรศัพท หรือระบบโทรศัพท

เคล่ือนท่ี

3119-4102 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 2 4 (*)
(Telephone Systems Apprenticeship 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท
ดานระบบชุมสายโทรศัพทอัตโนมัติแบบตูสาขา
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2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบโทรศัพท ดานระบบชุมสายโทรศัพทอัตโนมัติแบบตูสาขา
ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรศัพท ดานระบบชุมสายโทรศัพทอัตโนมัติแบบตูสาขา
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท ดานระบบชุมสาย
โทรศัพทอัตโนมัติแบบตูสาขา

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบโทรศัพท ดานระบบชุมสายโทรศัพทอัตโนมัติแบบตูสาขา
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบโทรศัพท ดานระบบชุมสายโทรศัพทอัตโนมัติแบบตู
สาขา

3119-4103 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 3 4 (*)
(Telephone Systems Apprenticeship 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท
ดานการบํารุงรักษาระบบสวิตชิงโทรศัพทฺ

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบโทรศัพท ดานการบํารุงรักษาระบบสวิตชิงโทรศัพทฺ   ต้ังแตข้ัน
ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรศัพท ดานการบํารุงรักษาระบบสวิตชิงโทรศัพทฺ
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท ดานการบํารุงรักษา
ระบบสวิตชิงโทรศัพทฺ

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบโทรศัพท ดานการบํารุงรักษาระบบสวิตชิงโทรศัพทฺ
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบโทรศัพท ดานการบํารุงรักษาระบบสวิตชิงโทรศัพทฺ
3119-4104 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท 4 4 (*)

(Telephone Systems Apprenticeship 4)
จุดประสงครายวิชา

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท
ดานระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท
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2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบโทรศัพท ดานระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท   ต้ังแตข้ัน
ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบโทรศัพท ดานระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบโทรศัพท ดานระบบจายกําลัง
สําหรับชุมสายโทรศัพท

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบโทรศัพท ดานระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบโทรศัพท ดานระบบจายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท

3119-2201 ระบบขายสายตอนนอก 3 (4)
(Outside Plant Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางขายสายตอนนอก
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบ วางขายสาย และบํารุงรักษาขายสายตอนนอก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการวางขายสายโทรศัพท
2. ออกแบบขายสายโทรศัพท
3. วัดและทดสอบขายสายโทรศัพท
4. บํารุงรักษาระบบขายสายตอนนอก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานขายสายตอนนอกของระบบโทรศัพท แนวทางการออกแบบขายสายตอนนอก

การเลือกใชสายเคเบิล สัญลักษณทางขายสาย ระบบสายดิน  การประสานงานและการขออนุญาตดําเนินการท้ัง
หนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

3119-2202 หลักการเคเบิลใยแกวนําแสง 3 (4)
(Fiber Optic Cable Fundamentals)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการส่ือสารดวยเสนใยแกวนําแสง
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวัดและทดสอบการรับ-สง สัญญาณ ผานเสนใยแกวนําแสง
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของการรับ-สงสัญญาณ ผานเสนใยแกวนําแสง
2. วัดและทดสอบสัญญาณผานเสนใยแกวนําแสง ในระบบดิจิตอลและแอนะลอก
3. วัดและทดสอบระบบส่ือสารดวยเสนใยแกวนําแสง
4. วัดและทดสอบการ Interface และวัดคาสูญเสีย ในเสนใยเแกวนําแสง
5. ประยุกตเสนใยแกวนําแสงไปใชในระบบโทรคมนาคม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวัดและทดสอบเก่ียวกับ โครงสราง และคุณลักษณะเสนใยแกวนําแสง หลักการ

รับ-สง สัญญาณผานเสนใยแกวนําแสง อุปกรณท่ีใชในระบบส่ือสารดวยเสนใยแกวนําแสง  การมอดูเลช่ัน กา
รดีมอดูเลช่ัน ในระบบดิจิตอลและระบบแอนะลอก ผานเสนใยแกวนําแสง การ Interface และการวัดคาสูญเสีย
ในเสนใยแกวนําแสง การประยุกตใชเสนใยแกวนําแสงในระบบโทรคมนาคม

3119-2203 การสํารวจและออกแบบขายสาย 2 (3)
(Telephone Network Survey and Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจการสํารวจและออกแบบขายสายตอนนอก
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานขายสายตอนนอกไดอยางปลอดภัย
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชและติดต้ังอุปกรณ  สายเคเบิล และสายท่ีเก่ียวของ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหการสํารวจและการออกแบบขายสายตอนนอก
2. จัดเตรียมอุปกรณสายเคเบ้ิลและสายท่ีเก่ียวของกับงานขายสายตอนนอกตามขอกําหนดทาง
เทคนิค

3. ติดต้ังระบบขายสายตอนนอกตามขอกําหนดทางเทคนิค
4. ทดสอบ และบํารุงรักษาขายสายตอนนอก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ระบบการวางขายสายตอนนอก มาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขาย

สายตอนนอก  การเลือกใชสายเคเบิลและสายท่ีเก่ียวของ   การติดตั้งสายเคเบิลอากาศ  ใตดิน  การรอยทอ  การ
ซอมผิวจราจร    การสํารวจและการออกแบบวางขายสาย ควรมีการศึกษาดูงานเพ่ิมเติม
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3119-2204 การติดต้ังขายสาย 3 (4)
(Telephone Cable Installation)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจการติดต้ังสายเคเบิลชนิดตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการติดตั้งขายสายโทรศัพท
3. เพื่อใหสามารถวัดและทดสอบระบบขายสายโทรศัพท
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการติดตั้งขายสายโทรศัพท
2. ติดตั้งขายสายโทรศัพท
3. วัดและทดสอบขายสายโทรศัพท
4. บํารุงรักษาขายสายโทรศัพท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การติดตั้งสายเคเบิลอากาศ  ใตดิน  ใตนํ้า  การติดต้ัง Fiber optic cables การติดต้ัง

Guy  และ Ground    และการติดต้ังโทรศัพทจาก DP    ถึงบานผูเชา การตรวจสอบคณุภาพขายสายตอนนอก
ขอควรระวังและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ควรมีการดูงาน หรือฝกงานนอกสถานท่ีเพ่ิมเติม

3119-2205 การตัดตอเคเบิล 2 (3)
(Cable Splicing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจลักษณะการตัดตอเคเบิล
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชเคร่ืองมือตัดตอ
3. เพื่อใหสามารถจับคูสายตรวจสอบคูสาย
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหลักษณะการตัดตอเคเบิล
2. ประยุกตใชเคร่ืองมือ วิธีการตัดตอเคเบิล
3. ตรวจสอบการตัดตอ การจับคูสายของเคเบิล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  ลักษณะการตัดตอสายเคเบิล วิธีการจับคูสาย หัวตอเคเบิล การตอ Aluminium

shield การตัดตอโดยใช Module  การตัดตอสาย single wire โดยใช wrap round heat shrinkable closure  การ
ตัดตอท่ี MDF  การตัดตอท่ี distribution point  การตัดตอเคเบิลใยแกว  เคเบิลใตนํ้า และการตรวจสอบคูสาย
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3119-2206 การบํารุงรักษาขายสาย 2 (3)
(Telephone Network Maintenance)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจการตรวจซอมและบํารุงรักษาเคเบิลขายสายโทรศัพท
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือในการบํารุงรักษาขายสาย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต   รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการตรวจซอมบํารุงรักษาขายสายโทรศัพท
2. วัดและทดสอบขายสายโทรศัพท
3. ตรวจซอมและบํารุงรักษาขายสายโทรศัพท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับ Maintenance philosophies คุณสมบัติทางไฟฟาของสายเคเบิล  เหตุเสียของ

เคเบิล  การตรวจรับทางไฟฟา การตรวจรับงานสรางขาย การหาเหตุเสียและการกําหนดตําแหนงเสีย การใช
เครื่อง Resistance Fault Locator การใชเครื่อง TDR, OTDR  และการใชเคร่ืองในการกําหนดตําแหนงเสียใน
เสนใยแกวนําแสง  การตรวจแกและบํารุงรักษาขายสาย

3119-2207 งานเขียนแบบและอานแบบงานสายตอนนอก 3 (4)
(Outside Plant Drawing and Reading)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจมาตรฐานและสัญลักษณของขายสายโทรศัพท และสัญลักษณอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวกับการวางขายสาย

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบ เขียนแบบ ถอดแบบงานขายสายตอนนอก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแบบและอานแบบงานสายตอนนอกโทรศัพท
2. วัดและทดสอบงานขายสายตอนนอกโทรศัพท
3. วิเคราะหแบบเพ่ือการประมาณราคางานขายสายตอนนอก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ สัญลักษณทางระบบโทรศัพทและสัญลักษณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ การอานแบบ การ

เขียนแบบและการถอดแบบ การใชเครื่องมือในการเขียนแบบและอุปกรณอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับ
การเขียนแบบ พรอมทั้งการประมาณราคา
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3119-2208 วิทยาการกาวหนาระบบขายสายตอนนอก 2 (3)
(Advance Topics in Outside Plant Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิทยาการกาวหนาในเทคโนโลยีโทรคมนาคมใหม ๆ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานทันตอความกาวหนาของระบบขายสายตอนนอก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต   รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีระบบขายสายตอนนอก
2. นําความรูวิทยาการใหมประยุกตใชงานดานขายสายตอนนอก
3. ประยุกตความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรคมนาคมในปจจุบันและอนาคตใชกับระบบขายสาย
ตอนนอก

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานโทรคมนาคมท่ีเกิดขึ้น

ในอนาคต ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการส่ือสารโทรคมนาคม และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ี  รายละเอียด
ของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสม

3119-4201 ปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก 1 4 (*)
(Outside Plant System Apprenticeship 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบขายสาย
ตอนนอก ดานการสาํรวจและออกแบบขายสาย

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก ดานการสาํรวจและออกแบบขายสาย ต้ังแตข้ัน
ตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบขายสายตอนนอก ดานการสาํรวจและออกแบบขายสาย
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบขายสายตอนนอก ดานการสํารวจ
และออกแบบขายสาย

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก ดานการสาํรวจและออกแบบขายสาย
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบขายสายตอนนอก ดานการสาํรวจและออกแบบขายสาย
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3119-4202 ปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก 2 4 (*)
(Outside Plant System Apprenticeship 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบขายสาย
ตอนนอก ดานการติดตั้งขายสาย

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก ดานการติดตั้งขายสาย  ต้ังแตข้ันตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบขายสายตอนนอก ดานการติดตั้งขายสาย
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบขายสายตอนนอก ดานการติดตั้งขาย
สาย

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก ดานการติดตั้งขายสาย
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบขายสายตอนนอก ดานการติดตั้งขายสาย

3119-4203 ปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก 3 4 (*)
(Outside Plant System Apprenticeship 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบขายสาย
ตอนนอก ดานการตัดตอเคเบิล

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก ดานการตัดตอเคเบิล ต้ังแตข้ันตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบขายสายตอนนอก ดานการตัดตอเคเบิล
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบขายสายตอนนอก ดานการตัดตอ
เคเบิล

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก ดานการตัดตอเคเบิล
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบขายสายตอนนอก ดานการตัดตอเคเบิล
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3119-4204 ปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก 4 4 (*)
(Outside Plant System Apprenticeship 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบขายสาย
ตอนนอก ดานการบํารุงรักษาขายสาย

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก ดานการบํารุงรักษาขายสาย ต้ังแตข้ันตอนการ
วางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบขายสายตอนนอก ดานการบํารุงรักษาขายสาย
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบขายสายตอนนอก ดานการบํารุง
รักษาขายสาย

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบขายสายตอนนอก ดานการบํารุงรักษาขายสาย
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบขายสายตอนนอก ดานการบํารุงรักษาขายสาย

3119-2301 เทคนิคระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ 3 (4)
(Digital Multiplexing System)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจการทํางานของระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ
2. เพ่ือใหเขาใจมาตรฐานของระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซแบบตาง ๆ
3. เพ่ือใหเขาใจการทํางานของระบบส่ือสารความเร็วสูง  (ISDH  และ  SDH)
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ
2. วิเคราะหมาตรฐานของระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซแบบตาง ๆ
3. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบส่ือสารความเร็วสูง  (ISDH  และ  SDH)
4. ประยุกตความรูเทคนิคดิจิตอลมัลติเพล็กซ  เชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส   มาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ

ของ  CEPT  และ  CCITT  ระบบ ISDH SDH เบ้ืองตน
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3119-2302 เทคโนโลยีระบบดิจิตอลทางสาย 2 (3)
(Digital Communication Technology)

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

2. เพ่ือใหสามารถวัดและทดสอบระบบมอดูเลชันในระบบส่ือสารดิจิตอล
3. เพ่ือใหสามารถติดต้ังอุปกรณ  XDSL เพ่ือการบริการดานขอมูล
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย   ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบส่ือสารดิจิตอล
2. วัดและทดสอบการมอดูเลช่ันในระบบส่ือสารดิจิตอลดวยเคร่ืองมือ
3. วัดและทดสอบการดีมอดูเลช่ันในระบบส่ือสารดิจิตอลดวยเคร่ืองมือ
4. ติดต้ังและทดสอบอุปกรณ  XDSL,ADSL บนโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในเชิงคณิตศาสตร 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  การติดต้ังอุปกรณ XDSL ใน
ระบบส่ือสารดิจิตอลทางสายดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ

3119-2303 การบํารุงรักษาระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย 2 (3)
(Data Communication Network Maintenance)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจโครงสรางการทํางานและการบํารุงรักษาท่ัวไปของระบบระบบสื่อสารขอมูลและ
เครือขาย

2. เพ่ือใหเขาใจการใชคําส่ังควบคุมระบบ  การอานแบบติดต้ังระบบ  การวิเคราะหหาสาเหตุการเสีย
ตาง ๆ ของระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหโครงสราง  การทํางาน  ของระบบระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
2. เลือกใช   และติดต้ังอุปกรณอินพุต   เอาตพุต   ในระบบระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย
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3. ทดสอบและโปรแกรมคาํส่ังแกไขคําสั่งควบคุมการทํางานระบบปองกันของระบบส่ือสารขอมูล
และเครือขาย วิเคราะหสาเหตุเสีย เปล่ียน  ติดต้ัง  อุปกรณระบบระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย

4. บํารุงรักษา  และบันทึกรายงานระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาโครงสรางการทํางาน และปฏิบัติ ระบบระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย วิธีการใชคูมือ   การ
อานแบบติดต้ัง  (Installation  Drawing)  วิธีการใชอุปกรณอินพุต เอาตพุต ในการติดตอของระบบสื่อสารขอ
มูลและเครือขาย  การบํารุงรักษาประจําวันและตามชวงเวลาท่ีกําหนด  (Routine  and  Preventive  
Maintenance)  การหาสาเหตุการเสียและเปล่ียนอุปกรณ

3119-2304 เคร่ืองมือวัดและทดสอบระบบเครือขายขอมูล 2 (3)
(Data Communication Network Instruments)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานและการใชเคร่ืองมือวัดและทดสอบระบบส่ือสารขอมูลและ
เครือขาย

2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือวัดและทดสอบระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดคุณลักษณะท่ัวไปของเคร่ืองมือวัดและทดสอบระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย
2.  จัดเตรียมและเลือกใชเคร่ืองมือวัดและทดสอบระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย
3.  ออกแบบและติดต้ังเคร่ืองมือวัดและทดสอบระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย
4.  ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดและทดสอบระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ดานคุณลักษณะของเครื่องมือวัดและทดสอบขอมูล หรือ สัญญาณตาง ๆ บนโครง

ขายการสื่อสารขอมูล เชน การวัดและตรวจสอบความผิดพลาด   ความเร็วในการสงขอมูล รูปแบบของการสง
ขอมูลแบบดิจิตอลทางสาย  การทดสอบเคเบิลท่ีใชในการส่ือสารขอมูล  ดวยเคร่ืองมือวัดและทดสอบ เชน  
LAN Monitoring, Network Analyzer , Bit Error Rate, ADSL Tester, Protocol Analyzer, Cable Analyzer, 
ATM  Analyzer ,E1 Analyzer,T1 Analyzer, Micro maper

3119-2305 วิทยาการกาวหนาระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย 2 (3)
(Advance Topics in Data Communication Network)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลและเครือขาย
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2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเลือกใชอุปกรณสื่อสารขอมูลและเครือขายท่ีเหมาะสมกับองคกรหรือ
ระบบงานประกอบและติดต้ังเคร่ืองในระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย  ทดสอบการทํางานของ
อุปกรณส่ือสารขอมูลและเครือขาย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดคุณลักษณะท่ัวไปของอุปกรณส่ือสารขอมูลและเครือขาย ตามความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในปจจุบัน

2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณส่ือสารขอมูลและเครือขาย ท่ีเหมาะสมกับองคกรหรือระบบงาน
3. ประกอบและติดต้ังเคร่ืองอุปกรณส่ือสารขอมูลและเครือขาย
4. ทดสอบการทํางานของเครื่องอุปกรณสื่อสารขอมูลและเครือขาย
5. บํารุงรักษาอุปกรณส่ือสารขอมูลและเครือขาย

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดานอุปกรณส่ือสารขอมูล

และเครือขาย ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย และมิ
ไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ี รายละเอียดของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสม

3119-2306 ระบบอินเทอรเน็ต 2 (3)
(Internet Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการวางผัง การเลือกใชอุปกรณและการใชงานระบบอินเทอรเน็ต
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการติดต้ังระบบและใหบริการการใชงานอินเทอรเน็ตในดานการสืบคนขอ
มูล การรับ-สงขาวสาร และสามารถสราง Home Page

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและวางผังระบบอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน
2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณระบบอินเทอรเน็ตตามท่ีออกแบบไว
3. ติดต้ังและทดสอบระบบอินเทอรเน็ตตามท่ีออกแบบไว
4. ติดต้ังโปรแกรมควบคุมและใชงานระบบอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน
5. สืบคนขอมูล รับ-สงขาวสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส และสราง Home Page
6. บํารงุรักษาระบบอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ พ้ืนฐานการทํางานของระบบอินเทอรเน็ต การออกแบบและวางผัง การจัดเตรียม

และเลือกใชอุปกรณ การติดต้ังและทดสอบระบบอินเทอรเน็ต  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 ปฏิบัติงานระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย 1 4 (*)
(Data Communication Network Apprenticeship 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบส่ือสาร
ขอมูลและเครือขาย ดานระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย ดานระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ ต้ังแต
ขั้นตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดาน
ระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย  ดานระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย ดานระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ

3119-4302 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 2 4 (*)
(Data Communication Network Apprenticeship 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบส่ือสาร
ขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสื่อสารขอ
มูลและเครือขาย  ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณ
ภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย    การบํารุงรักษาระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานการ
บํารุงรักษาระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสื่อสาร
ขอมูลและเครือขาย

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสื่อ

สารขอมูลและเครือขาย

3119-4303 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3 4 (*)
(Data Communication Network Apprenticeship 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสาร
ขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสงสัญญาณ

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสงสัญญาณ
ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสงสัญญาณ
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานการ
บํารงุรักษาระบบสงสัญญาณ

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสง
สัญญาณ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย ดานการบํารุงรักษาระบบสง

สัญญาณ

3119-4304 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย 4 4 (*)
(Data Communication Network Apprenticeship 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสาร
ขอมูลและเครือขาย ดานระบบอินเทอรเน็ต
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2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย ดานระบบอินเทอรเน็ต ต้ังแตข้ันตอน
การวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานระบบอินเทอรเน็ต
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดาน
ระบบอินเทอรเน็ต

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย ดานระบบอินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย ดานระบบอินเทอรเน็ต

3119-2401 ระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจเทคนิคระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานวัด ทดสอบติดต้ัง  เคร่ืองมือและอุปกรณประกอบของระบบโทรทัศน
และวิทยุกระจายเสียง

3. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณประกอบของระบบโทรทัศนและวิทยุกระจาย
เสียง

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเทคนิคระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
2. วัด ติดต้ัง  ทดสอบ  เคร่ืองมือและอุปกรณประกอบของระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3. บํารงุรักษาระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง  การจัดการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน คุณลักษณะ

และการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณของระบบโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง

3119-2402 ระบบโทรทัศนวงจรปด 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานและเทคนิคของระบบโทรทัศนวงจรปด
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2. เพ่ือใหมีความสามารถในการออกแบบติดต้ังและทดสอบการทํางานของระบบโทรทัศนวงจรปด
3. เพ่ือใหมีความสามารถตรวจสอบและบํารุงรักษา  ระบบโทรทัศนวงจรปด
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัยมีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน  มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานและเทคนิคของระบบโทรทัศนวงจรปด
2. ออกแบบและติดต้ังระบบโทรทัศนวงจรปด
3. วัดและทดสอบการทํางานระบบโทรทัศนวงจรปด
4. ตรวจสอบและบํารงุรักษาระบบโทรทัศนวงจรปด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติระบบสายอากาศเคร่ืองรับโทรทัศน  สายนําสัญญาณ ระบบกลองจับภาพ

ระบบเช่ือมตอและอุปกรณขยายสัญญาณแยกสัญญาณ ลดทอนสัญญาณ ผสมสัญญาณ  มาตรฐานระบบโทร
ทัศนการติดต้ังการวัดทดสอบและบํารงุรักษาระบบโทรทัศนวงจรปด

3119-2403 เคร่ืองรับสงวิทยุส่ือสาร 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองรับสงวิทยุส่ือสาร
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานวัด ทดสอบ และบํารุงรักษา เคร่ืองรับสงวิทยุส่ือสาร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในการปฏิบัติ

งาน สรุปและรายงานผล
มาตรฐานวิชาชีพ

1. วิเคราะหหลักการทํางาน    วงจรการรับ-สงวิทยุ AM, FM   ในระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
สื่อสาร

2. วัดและทดสอบเคร่ืองรับ-สงวิทยุส่ือสาร Single  Side Band
3. วัดและทดสอบการรับ-สงวิทยุส่ือสาร ตลอดจนการสังเคราะหความถ่ี
4. วัดและทดสอบระบบส่ือสารทางวิทยุ เชน  Repeater, Mobile
5. วัดและทดสอบระบบวิทยโุทรศัพทเซลลูลาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวงจรและการทํางานของเคร่ืองรับ-สง Single Side Band เครื่องรับ-สงวิทยุ

AM,FM ระบบวิทยุกระจายเสียง  ระบบสังเคราะหความถ่ี ระบบสื่อสารทางวิทยุเชน Repeater, Mobile,
Cellular  ระบบวิทยุโทรศัพท  เคร่ืองมือวัดและทดสอบท่ีเก่ียวของ การวัดและใชเคร่ืองมือตรวจสอบเคร่ืองรับ
สงวิทยุส่ือสารท่ัว ๆ ไป ตลอดจนการตรวจซอมและบํารุงรักษา
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3119-2404 การบํารุงรักษาระบบดิจิตอลไมโครเวฟ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการของระบบดิจิตอลไมโครเวฟ  ชนิด Low Capacity
2. เพ่ือใหเขาใจวิธี  Digital  Processing
3. เพ่ือใหเขาใจระบบ  Service  Channel  และระบบ Supervisory
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ ปลอดภัยมีความตระหนักถึงคณุภาพ
ของงาน มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานวิชาชีพ
1. วิเคราะหหลักการของระบบดิจิตอลไมโครเวฟ
2. วิเคราะหวิธีการ  Digital  Processing
3. วิเคราะหระบบ Service  Channel  และระบบ  Supervisory
4. วัดและทดสอบอุปกรณในระบบดิจิตอลไมโครเวฟ
5. วิเคราะหหาสาเหตุอาการเสีย  และการแกไขระบบดิจิตอลไมโครเวฟ
6. บํารงุรักษาระบบดิจิตอลไมโครเวฟ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานของ  Digital  Processing  การมอดูเลชันและดีมอดูเลชัน แบบ PSK

(Phase Shift Keying)  ระบบ  Service  Channel  ระบบ  Supervisory  การวัดและทดสอบอุปกรณในระบบ
ดิจิตอลไมโครเวฟดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ การหาเหตุเสียการแกไขและการบํารุงรักษา

31 19-2405 ระบบดาวเทียม GPS 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจถึงหลักการและการทํางานระบบดาวเทียม GPS
2.  เพ่ือใหสามารถประยุกตใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  ระบบนํารอง  รวมกับระบบ  GPS
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ ปลอดภัยมีความตระหนักถึงคณุภาพ
ของงาน มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานวิชาชีพ
1. วิเคราะหหลักการและการทํางานระบบดาวเทียม  GPS
2. ประยุกตใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  ระบบนํารองตาง ๆ รวมกับระบบดาวเทียม GPS
3. วิเคราะหและทดสอบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ระบบนํารองตาง ๆ ท่ีใชรวมกับระบบดาวเทียม  GPS
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติเก่ียวกับระบบดาวเทียม  GPS  ขอกําหนดทางเทคนิค  การทํางานและการ

ประยุกตใชงานของเคร่ืองมือ อุปกรณ  ระบบนํารอง ระบบการบอกพิกัด  ท่ีใชรวมกับระบบ  GPS ในเชิง
พาณิชย  และการทหาร

3119-2406 ระบบMATV และ CATV 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ทํางานและเทคนิคของระบบ  MATV และ CATV
2. เพ่ือใหมีความสามารถออกแบบ  ติดตั้งและทดสอบการทํางานของระบบ  MATV        และ

CATV
3. เพ่ือใหมีความสามารถตรวจสอบและบํารุงรักษา  ระบบ MATV และ CATV
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ ปลอดภัยมีความตระหนักถึงคณุภาพ
ของงาน มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานและเทคนิคของระบบ  MATV และ  CATV
2. ออกแบบและติดต้ังระบบ  MATV และ CATV
3. วัดและทดสอบการทํางานระบบ  MATV  และ CATV
4. ตรวจสอบและบํารงุรักษาระบบ  MATV และ CATV

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติระบบสายอากาศเคร่ืองรับโทรทัศน  สายนําสัญญาณ  ระบบการรับสัญญาณ

จากดาวเทียม  ระบบเช่ือมตอและอุปกรณขยายสัญญาณ  แยกสัญญาณ  ลดสัญญาณผสมสัญญาณ  มาตรฐาน
ระบบโทรทัศน  การวัดและทดสอบระบบ  MATV และ CATV
3119-2407 ระบบสตูดิโอและการผลิตรายการ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจเทคนิคระบบสตูดิโอและการผลิตรายการ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานวัด  ทดสอบ  ติดต้ัง เคร่ืองมือและอุปกรณประกอบของระบบสตูดิโอ
และการผลิตรายการ

3. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณประกอบของระบบสตูดิโอและการผลิตรายการ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ รอบคอบปลอดภัย
มีความตระหนักถึงคุณภาพของงานมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเทคนิคระบบหองสตูดิโอและการผลิตรายการ
2. วัด ติดต้ัง และทดสอบ เคร่ืองมือและอุปกรณประกอบของหองสตูดิโอและการผลิตรายการ
3. บํารุงรักษาระบบหองสตูดิโอและการผลิตรายการ
4. ประยุกตใชเคร่ืองมือและอุปกรณการผลิตรายการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการระบบหองสตูดิโอและการผลิตรายการ การจัดการขัน้ตอนการปฏิบัติงาน

คุณลักษณะและการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณของระบบหองสตูดิโอและการผลิตรายการ การตัดตอ
การจัดภาพ  การแยก  การผสมสัญญาณ

3119-2408 วิทยาการกาวหนาระบบส่ือสารวิทยุ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานเทคโนโลยีระบบส่ือสารวิทยุ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเลือกใชอุปกรณระบบส่ือสารวิทยุท่ีเหมาะสมกับองคกรหรือระบบงาน
ประกอบและติดต้ังเคร่ืองระบบส่ือสารวิทยุตาง ๆ รวมทั้งการทดสอบการทํางาน การบํารุงรักษา

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ รอบคอบปลอดภัย
มีความตระหนักถึงคุณภาพของงานมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดคุณลักษณะท่ัวไปของอุปกรณระบบสื่อสารวิทยุตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน
ปจจุบัน

2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณระบบส่ือสารวิทยุ ท่ีเหมาะสมกับองคกรหรือระบบงาน
3. ประกอบและติดต้ังเคร่ืองมือและอุปกรณในระบบส่ือสารวิทยุ
4. ทดสอบการทํางานของเคร่ืองมือและอุปกรณในระบบส่ือสารวิทยุ
5. บํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณในระบบส่ือสารวิทยุ
6. วิเคราะหและประยุกตตามความกาวหนาในปจจุบันและอนาคตท่ีใชกับ    ระบบสื่อสารวิทยุ

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีระบบส่ือสารวิทยุ   ท่ีเกิดข้ึน

ในอนาคต ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีระบบส่ือสารวิทยุและมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ีราย
ละเอียดของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสม
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3119-4401 ปฏิบัติงานระบบส่ือสารวิทยุ 1 4 (*)
(Radio Communication Apprenticeship 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสาร
วิทยุ ดานเทคนิคระบบไมโครเวฟ

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบส่ือสารวิทยุ ดานเทคนิคระบบไมโครเวฟ ตั้งแตขั้นตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารวิทย ุดานเทคนิคระบบไมโครเวฟ
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารวิทย ุดานเทคนิคระบบ
ไมโครเวฟ

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบส่ือสารวิทยุ  ดานเทคนิคระบบไมโครเวฟ
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบส่ือสารวิทยุ   ดานเทคนิคระบบไมโครเวฟ

3119-4402 ปฏิบัติงานระบบส่ือสารวิทยุ 2 4 (*)
(Radio Communication Apprenticeship 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสาร
วิทยุ ดานระบบสายสงและสายอากาศ

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบส่ือสารวิทยุ ดานระบบสายสงและสายอากาศ  ต้ังแตข้ันตอนการ
วางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารวิทยุดานระบบสายสงและสายอากาศ
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารวิทย ุดานระบบสายสงและ
สายอากาศ

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบส่ือสารวิทยุ ดานระบบสายสงและสายอากาศ
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบส่ือสารวิทยุ ดานระบบสายสงและสายอากาศ
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3119-4403 ปฏิบัติงานระบบส่ือสารวิทยุ 3 4 (*)
(Radio Communication Apprenticeship 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบส่ือสาร
วิทยุ ดานระบบสื่อสารดาวเทียม

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบส่ือสารวิทยุ ดานระบบสื่อสารดาวเทียม ตั้งแตขั้นตอนการวาง
แผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารวิทย ุดานระบบสื่อสารดาวเทียม
2. ปฏิบัติงานวางแผน   แกปญหา   และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารวิทย ุ ดานระบบสื่อสาร
ดาวเทียม

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบส่ือสารวิทยุ ดานระบบสื่อสารดาวเทียม
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบส่ือสารวิทยุ ดานระบบสื่อสารดาวเทียม

3119-4404 ปฏิบัติงานระบบส่ือสารวิทยุ 4 4 (*)
(Radio Communication Apprenticeship 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบส่ือสาร
วิทยุ ดานระบบเคร่ืองรับสงวิทยุส่ือสาร หรือระบบโทรทัศน

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานระบบส่ือสารวิทยุ ดานระบบเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร หรือระบบโทร
ทัศน ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบสื่อสารวิทย ุดานระบบเคร่ืองรับสงวิทยุส่ือสาร หรือระบบโทรทัศน
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบสื่อสารวิทย ุดานระบบเคร่ืองรับสง
วิทยุส่ือสาร หรือระบบโทรทัศน

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบส่ือสารวิทยุ ดานระบบเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร หรือระบบ
โทรทัศน
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบส่ือสารวิทยุ ดานระบบเคร่ืองรับสงวิทยุส่ือสาร หรือ

ระบบโทรทัศน

3119–6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง

งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จในเวลา
ท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม  สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค  ผูควบคุมงาน
ผูชวยวิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดัง
ตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคม  มนุษยสัมพันธ  คณิตศาสตร  วิทยา
ศาสตร  นําไปใชในการคนควา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพเคร่ืองมือวัดและควบคุม ใหเกิด
ความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกีย่วกบัการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม  และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพชางเคร่ืองมือวัดและควบคุมในอุตสาห
กรรม  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห  แกปญหา  สรางสรรค  และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
งานเคร่ืองมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัวและสังคม  มีคุณธรรมจริย
ธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม  หรือสรางสรรค  หรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาเครื่องมือวัดและควบคุม
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. เขียนแบบ  อานแบบ  ติดตั้งใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณการวัด  และควบคุมกระบวนการ
ในงานอุตสาหกรรม

7. ติดต้ัง ปรับแตง และบํารุงรักษาเครื่องมือวัดและควบคุม
8. ปรับตั้งคายานวัดการใชงานอุปกรณการวัดและควบคุม

สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม
9. วิเคราะหและสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม
10. ออกแบบควบคุมระบบไฟฟา  อิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอรในงานวัดและควบคุม

สาขางานเทคโนโลยีปโตรเลียม
9. ตรวจสอบเคร่ืองกลและระบบเคร่ืองส่ือสาร
10. ควบคุมกระบวนการระบบงานปโตรเลีย่ม

สาขางานเทคโนโลยีแกส
9. ออกแบบติดตั้งระบบงานสงจายแกส
10. วิเคราะหกระบวนการแยกแกส

สาขางานมาตรวิทยา
9. สอบเทียบ ปรับต้ัง และบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม
10. สอบเทียบ ปรับต้ัง และบํารุงรักษาเคร่ืองมือเชิงมิติ  เชิงกล
11. สอบเทียบ ปรับต้ัง และบํารุงรักษาเครื่องมือทางไฟฟา  อุณหภูมิและเคมี

สาขางานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม
9. บําบัดน้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงธรรมชาติทางกายภาพและทางเคมี
10. บําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม
11. ควบคุมมลพิษทางอากาศ
12. ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
13. จัดการสารอันตรายและกากของเสีย
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

                                                                

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม   ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ    และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร   รวมไมนอยกวา  89  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 59 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 14  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 25  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 16 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 89 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส  สาขางานไฟฟากําลัง  สาขางาน
อิเลก็ทรอนิกส  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3104-0002 เคร่ืองมือวัดและวงจรไฟฟา 3 (5)
3105-0003 งานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (3)
3105-0004 งานพ้ืนฐานวงจรพัลสและดิจิตอล 2 (3)

รวม   14 (24)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา 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 ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3120-1001 เครื่องมือและการวัดไฟฟา 3 (4)
3120-1002 วงจรไฟฟา 3 (4)
3120-1003 พ้ืนฐานงานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 2 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 25 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3120-2001 เทคโนโลยีดิจิตอล 3 (4)
3120-2002 เทคโนโลยไีมโครโปรเซสเซอร 3 (4)
3120-2003 อิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรมการควบคุม 3 (4)
3120-2004 กลศาสตรของไหลและเทอรโมไดนามิกส 3 (3)
3120-2005 การควบคุมอัตโนมัติ 3 (4)
3120-2006 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3 (4)
3120-2007 เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 4 (6)
3120-2008 เครื่องควบคุมกระบวนการ 3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 16 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 4 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง

1. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3120-2101 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรและการควบคุม 3 (4)
3120-2102 คอมพิวเตอรและการควบคุม 3 (4)
3120-2103 อุปกรณในงานวัดและควบคุม 2 (3)
3120-2104 การดําเนินงานการวัดและควบคุม 2 (2)
3120-2105 การสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 2 (3)
3120-2106 เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม 3 (4)
3100-0106 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4)
3120-4101 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือวัดและควบคุม  1 4 (*)
3120-4102 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม  2 4 (*)
3120-4103 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม  3 4 (*)
3120-4104 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม  4 4 (*)

2. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีปโตรเลียม
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3120-2201 โครงสรางทางเคมีปโตรเลียม 2 (3)
3120-2202 ธรณีวิทยาปโตรเลียม 2 (3)
3120-2203 ผลิตภัณฑปโตรเลียม 2 (3)
3120-2204 การตรวจสอบการกดักรอน 2 (3)
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3120-2205 ระบบไฟฟาในงานปโตรเลียม 2 (3)
3120-2206 เคร่ืองกลสถิต 1 2 (3)
3120-2207 เคร่ืองกลสถิต 2 2 (3)
3120-2208 เคร่ืองยนตตนกําลัง 2 (4)
3120-2209 ปมและคอมเพรสเซอร 2 (4)
3120-2210 ระบบเครือขายการติดตอส่ือสาร 2 (3)
3120-2211 ขอมูลธรณีวิทยาปโตรเลียม 2 (3)
3120-2212 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม 2 (3)
3120-2101 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรและการควบคุม 3 (4)
3120-2105 การสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 2 (3)
3100-0106 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4)
3120-4201 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 4 (*)
3120-4202 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 4 (*)
3120-4203 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 4 (*)
3120-4204 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 4 (*)

3. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีแกส
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3120-2301 เขียนแบบและออกแบบระบบสงแกส 3 (4)
3120-2302 ระบบการวัดและควบคุมแกส 3 (4)
3120-2303 การสนัดาปและการควบคุมประสิทธภิาพการเผาไหม 3 (4)
3120-2304 ระบบไฟฟาและควบคุมในงานแกส 2 (3)
3120-2305 เทคโนโลยีแกส  1 2 (3)
3120-2306 เทคโนโลยีแกส  2 3 (4)
3120-2203 ผลิตภัณฑปโตรเลียม 2 (3)
3120-2209 ปมและคอมเพรสเซอร 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 ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3120-2401 มาตรวิทยาเบ้ืองตน 3 (4)
3120-2402 มาตรวิทยาเชิงมิติ 3 (4)
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3120-2403 มาตรวิทยาเชิงกล 3 (5)
3120-2404 มาตรวิทยาไฟฟา 3 (5)
3120-2405 มาตรวิทยาอุณหภูมิ 2 (3)
3120-2406 มาตรวิทยาเคมี 2 (3)

5. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0221 เคมีส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 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  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3120-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3120-1001 เคร่ืองมือและการวัดไฟฟา 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน และคํานวณการขยายยานการวัดของเครื่องวัดไฟฟา
2. เพ่ือใหสามารถตอเคร่ืองมือวัดไฟฟาชนิดตางๆ และใชเคร่ืองวัดไฟฟาตามลักษณะงาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ มีจรยิธรรม
ในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน และคํานวณการขยายยานการวัดของเครื่องวัดไฟฟา
2. ขยายยานการวัดและปรับต้ังเคร่ืองวัดไฟฟา
3. ตอวงจรเคร่ืองวัดไฟฟา กระแสตรงและกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน โครงสราง การนําไปใชงาน การขยายยานการวัดและการ

คํานวณออกแบบของโวลตมิเตอร แอมปมิเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ เคร่ืองวัดกําลังไฟฟาชนิด 1
เฟสและ 3 เฟส โอหมมิเตอร เพาเวอรแฟกเตอรมิเตอร เคร่ืองวัดกิโลวัตตตอช่ัวโมง ออสซิลโลสโคป R-L-C
บริดจ  การบํารุงรักษาเคร่ืองวัดไฟฟา  การปรับแตงเคร่ืองวัด

3120-1002 วงจรไฟฟา 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการประกอบและการวิเคราะหวงจรไฟฟา
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและหาคุณสมบัติทางไฟฟาของความตานทาน ขดลวดเหน่ียวนํา ตัวเก็บ
ประจุ คุณสมบัติของวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพ มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการประกอบและการวิเคราะหวงจรไฟฟา
2. ตรวจสอบและหาคุณสมบัติทางไฟฟาของความตานทาน ขดลวดเหน่ียวนํา ตัวเก็บประจุ
คุณสมบัติของวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ

3. วัดและทดสอบอุปกรณและสัญญาณในวงจรไฟฟา
4. วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับสามเฟสแบบโหลดสมดุลและโหลดไมสมดุล
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5. ทดสอบหาคุณสมบัติของวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง และวงจรไฟฟากระแสสลับ คุณสมบัติ
ทางไฟฟาของความตานทาน ขดลวดเหน่ียวนํา ตัวเก็บประจุ การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงที่ประกอบ
ดวย  R L C คุณลักษณะของรูปคล่ืนไซน เฟสเซอรและสมการรูปคลื่น การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ ท่ี
ประกอบดวย R L C วงจรรีโซแนนซ การเขียนโลกัสไดอะแกรม วงจรไฟฟากระแสสลับสามเฟสแบบโหลด
สมดุลและโหลดไมสมดุล

3120-1003 พ้ืนฐานงานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบการวัดและควบคมุอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบและอานแบบตาง ๆ ในงานวัดและควบคุมอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหสามารถติดต้ังระบบทอและอุปกรณประกอบในกระบวนการวัดและควบคุม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนกระบวนการดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบการวัดและควบคมุอุตสาหกรรม
2. เขียนแบบ อานแบบการวัดและควบคุมอุตสาหกรรม
3. ใชเคร่ืองมือพ้ืนฐานชางเคร่ืองมือวัดถูกตองและเหมาะสม
4. ประกอบและติดต้ัง ระบบทอและอุปกรณประกอบในกระบวนการวัดและควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของระบบการวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม พ้ืนฐานการควบคุม

สัญลักษณ และการเขียนแบบ อานแบบตาง ๆ ในงานการวัดและควบคุม การใชเคร่ืองมือพ้ืนฐานชางเคร่ืองมือ
วัด เทคนิคการประกอบและติดต้ังระบบทอและอุปกรณประกอบในประบวนการวัดและควบคุม

3120-2001 เทคโนโลยีดิจิตอล 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานวงจรดิจิตอลแบบตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชงานในการควบคุม
2. เพ่ือใหสามารถตอวงจรดิจิตอลแบบตาง ๆ และประยุกตใชงาน  เปล่ียนแปลงสัญญาณดิจิตอลกับ
อนาล็อก

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ มีเหตุผล มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเลขฐาน  คณิตศาสตรลอจิกตาง ๆ ในงานดิจิตอล
2. ตอวงจรดิจิตอลและทดสอบการทํางาน
3. แปลงสัญญาณระบบอนาล็อกกับระบบดิจิตอล
4. ประยุกตวงจรดิจิตอลในงานระบบวัดและควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวิเคราะหและออกแบบวงจรคอมบิเนช่ัน การลดรูปสมาการ วงจรลอจิก

วงจรมัลติเพล็กซ ดีมัลติเพล็กซ ดีโคดเดอร เอ็นโคดเดอร คอมพาราเตอร วงจรโมโนสเตเบ้ิลและวงจรสัญญาณ
นาฬิกา ฟลิบ-ฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร บัฟเฟอร วงจรคํานวณทางคณิตศาสตร โครงสรางและการใชงาน
หนวยความจําแบบตาง ๆ วงจรเปล่ียนสัญญาณดิจิตอลกับแอนนาล็อก ปฏิบัติการทดสอบวงจรดิจิตอลคอมบิเน
ชั่น  และซีเควนเชียล การประยุกตใชวงจรดิจิตอลในงานระบบวัดและควบคุม

3120-2002 เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอมพิวเตอร สัญญาณ
และกระบวนการทํางาน การตัดตอกับหนวยความจํา การรับสงขอมูลกับอุปกรณภายนอกเพ่ือการ
ควบคุม

2. เพ่ือใหสามารถใชไมโครโปรเซสเซอรเพ่ือใชงานและเขียนโปรแกรมควบคุม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีมีความรอบคอบ มีเหตุผลในกระบวนการคิดวิเคราะหสรางสรรคในงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทางสถาปตยกรรมในไมโครโปรเซสเซอรชนิดตาง ๆ
2. ควบคุมอุปกรณทางการควบคุมดวยไมโครโปรเซสเซอร
3. ติดต้ังอุปกรณและสวนประกอบไมโครโปรเซสเซอร
4. การติดตอส่ือสารและการรับสงขอมูลกับอุปกรณภายนอก
5. เขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีประยุกตในงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางสถาปตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณและขบวนการทํางาน

ตาง ๆ ของไมโครโปรเซสเซอร การติดตอไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา หลักการรับและการสงขอมูล
กับอุปกรณภายนอก กระบวนการดีเอ็มเอ และการอินเตอรรัพต เทคนิคและวิธีการอินเตอรรัพตแบบตาง ๆ การ
ติดตอไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณภายนอก เขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีโดยใชชุดคําสั่งของไมโคร
โปรเซสเซอร การเขียนโปรแกรมใหไมโครโปรเซสเซอรติดตอกับหนวยความจําและอุปกรณภายนอกเบื้องตน
และการประยุกตใชงานอ่ืน ๆ
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3120-2003 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมการควบคุม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถตอวงจรและดัดแปลงประยุกตวงจรอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชในงานควบคุม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ เปนไปตามข้ันตอนและปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจคุณสมบัติ โครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณสารก่ึงตัวนํา
2. ตอวงจร ทดสอบคุณสมบัติ หลักการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
3. ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสในงานวัดและควบคุมวงจรสวิตช่ิง วงจรไดรว วงจรเช่ือมโยง

(Coupler) วงจรเพาเวอร วงจรออปแอมป
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติ โครงสรางและการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณสาร
ก่ึงตัวนําตาง ๆ วงจรเรียงกระแส วงจรกรองกระแส วงจรควบคุมแรงดันแบบตาง ๆ วงจรคลิปเปอร วงจรแคลม
เปอร การไบอัสทรานซิสเตอร และวงจรขยายสัญญาณ โดยใชพารามิเตอรแบบตาง ๆ เฟทและมอสเฟท การ
วิเคราะหวงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายกําลัง วงจรการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสวิตซ      วงจร
แปลงรูปสัญญาณชนิดแอคตีฟ    วงจรสมิททริกเกอร   วงจรมัลติไวเบรเตอร      วงจรแซมปล้ิง   วงจรออสซิล
เลเตอร วงจรขยายท่ีมีการปอนกลับ วงจรทรานซิสเตอรในงานความถ่ีสูง วงจรขยายดิฟเฟอรเรนเชียล ออป
แอมป อุปกรณเช่ือมตอทางแสง อุปกรณวงจรรวมสําเร็จรูปเพ่ือการใชงานทางควบคุม

3120-2004 กลศาสตรของไหลและเทอรโมไดนามิกส 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติของของไหล ทฤษฎีปาสคาล อารคิมิดิสและสมการแบบตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ กฎของเทอรโมไดนามิกส คุณสมบัติของสารทํางานและสามารถจําแนกพลัง
งานของกาซ และการประยุกตใชงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการพลังงานของไหลและเทอรโมไดนามิกส
2. คํานวณเก่ียวกับสถิตศาสตรของไหล
3. คํานวณแรงพลังงานการไหลโดยใชทฤษฎีการไหล
4. คํานวณปริมาณและอัตราการไหลในทอ
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5. คํานวณเก่ียวกับเทอรโมไดนามิกสพลังงานและกระบวนการ
6. วิเคราะหกระบวนการทางเทอรโมไดนามิกส
7. ประยุกตใชงานเทอรโมไดนามิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล ทฤษฎีของปาสคาล และอารคิมิดิส สมการ

พลังงาน สมการแบบเบอรนูลล่ี  ตัวเลขเรโนลด  กาซในอุดมคติ การวัดอุณหภูมิความดัน และกฎขอท่ีหน่ึงของ
เทอรโมไดนามิกส และนําไปใชงาน ทฤษฎีจลนของกาซ ความดัน อุณหภูมิของกาซ แรงระหวางอนุภาคของ
กาซ ความดันจําเพาะ  การจําแนกพลังงานของกาซ  การถายเทความรอน  และการประยุกตใชงานเทอรโมได
นามิกส

3120-2005 การควบคุมอัตโนมัติ 3 (4)
(Automatic  Control)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  พ้ืนฐานการควบคุมอัตโนมัติ
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  คุณสมบัต ิและหลักการทํางานของระบบควบคุมแบบตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีความสามารถปรับแตงคาควบคุมแบบตาง ๆ
4. เพ่ือใหมีความสามารถในการทดลองปฏิบัติงานควบคุมอัตโนมัติ ในกระบวนการอุตสาหกรรม
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจพ้ืนฐานการควบคุมอัตโนมัติ
2. เขาใจคุณสมบัติและหลักการทํางานระบบควบคุมแบบตางๆ
3. เขาใจฟงกช่ันการควบคุม  กิริยาควบคุม  ผลตอบสนองการควบคุมแบบตาง ๆ
4. ปรับแตงคาควบคุมแบบตาง ๆ
5. ทดลองปฏิบัติงานควบคุมอัตโนมัติรูปแบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพ้ืนฐานในการควบคมุอัตโนมัติ  ศัพทเฉพาะของการควบคุมอัตโนมัติ  คณิตศาสตรที่ใชในการ

ควบคุมอัตโนมัติ  คุณลักษณะของระบบควบคุม  ฟงกช่ันการควบคุม  กิริยาควบคุม  ผลตอบสนองการควบคุม
เสถียรภาพการควบคุม   ปรับแตงคาควบคุม  และปฏิบัติงานการควบคุมอัตโนมัติรูปแบบตาง ๆ
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3120-2006 เซนเซอรและทรานสดิวเตอร 3 (4)
(Sensor  and  Transducer)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  คุณสมบัต ิ โครงสราง  และหลักการทํางานของอุปกรณเซนเซอรและท
รานสดิวเตอร  ประเภทตาง ๆ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทดลอง  ติดต้ัง  ปรับแตง  บํารุงรักษา  อุปกรณเซนเซอรและ
ทรานสดิวเตอร ประเภทตาง ๆ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนกระบวนการดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจคุณสมบัติ โครงสรางและหลักการทํางาน อุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเตอร
2. ประยุกตใช  อุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเตอร ในงานอุตสาหกรรม
3. ทดลอง ติดต้ัง ปรับแตง บํารุงรักษา อุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเตอรประเภทตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติ โครงสราง หลักการทํางานและปฏิบัติการทดลอง ติดต้ัง ปรับแตง บํารุงรักษา ของ

อุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเตอรท่ีใชในการวัดและตรวจจับอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ระดับ ความ
หนาแนน ความชื้น ความหนืด ความนํา นํ้าหนัก ความเร็ว แสงและเปลวไฟ สวิตซ และอ่ืนๆ ตลอดท้ังการ
ประยุกตใชงานอุตสาหกรรม

3120-2007 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 4 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการทํางานของเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมท่ีใชในงานอุตสาหกรรมท้ัง
ระบบไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

2. เพ่ือใหสามารถวัดตัวแปรตาง ๆ ในทางอุตสาหกรรม วิเคราะหปรับเทียบ ซอมบํารงุรักษา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย เปนข้ันตอน มีกระบวนการคิดท่ีเปน
ไปดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล

มาตรฐานรายวิชา
1. วัดตัวแปรในงานอุตสาหกรรมดวยเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส
2. วัดตัวแปรในงานอุตสาหกรรมดวยเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมแบบนิวเมติกส
3. ติดต้ังปรับแตงบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส
4. ติดต้ังปรับแตงบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมแบบนิวเมติกส
5. ติดต้ังปรับแตงระบบทอและอุปกรณประกอบในการวัดและควบคุม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวัด หลักการทํางานและวิธีการวัดของเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสและนิวเมติกส สําหรับการวัดความดัน การไหล อุณหภูมิ ระดับความชื้น ความถวงจําเพาะ ความ
เปนกรดเปนดาง ความนําของของแข็ง ของเหลวและกาซ การวัดเชิงวิเคราะห เคร่ืองบันทึกคาแบบ
อิเล็กทรอนิกส และนิวเมติกส อุปกรณเช่ือมโยงเคร่ืองมือวัดกับเคร่ืองควบคุมกระบวนการแบบอิเล็กทรอนิกส
และนิวเมติกส ตลอดจนการใชการปรับเทียบตรวจซอมและบํารุงรักษาอุปกรณ ประกอบรวมเพ่ือการใชงานกับ
เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม

3120-2008 เครือ่งควบคุมกระบวนการ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองควบคมุกระบวนการ ระบบนิวเมติกส และระบบ
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

2. ปรับต้ังพารามิเตอรในเคร่ืองควบคุมกระบวนการเพ่ือควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย มีข้ันตอน มีกระบวนการคิดท่ีเปนไป
ดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองควบคมุกระบวนการ ระบบนิวเมติกส และระบบ ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส

2. ติดต้ัง ปรับแตง บํารงุรักษาเคร่ืองควบคุมกระบวนการแบบอิเล็กทรอนิกสและแบบนิวเมติกส
3. ตอเช่ือมอุปกรณการวัดและควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกสหรือนิวเมติกส รวมกับเคร่ืองควบคุม
กระบวนการแบบอิเล็กทรอนิกสหรือนิวเมติกสเพ่ือควบคุมกระบวนการ

4. ทําการจูนน่ิงพารามิเตอรของเคร่ืองควบคุมกระบวนการแบบอิเล็กทรอนิกสและนิวเมติกส เพื่อ
ควบคมุกระบวนการในงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสราง หลักการทํางานของอุปกรณควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกสและแบบ

นิวเมติกสท่ีมีฟงกช่ันการควบคุม  ON-OFF Proportional, Proportional + Integral, Proportional + Integral +
Derivative, Programmable Controller อุปกรณรับสัญญาณจากเคร่ืองควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกสและนิวเมติกส
การเลือกใชตัวควบคุม การปรับคาพารามิเตอรของตัวควบคุม การประยุกตใชตัวควบคุมแตละแบบในกระบวน
การควบคุม การบํารุงรักษา การตรวจสอบและแกไขขอขัดของของวงจร การเช่ือมโยงเคร่ืองควบคุมกระบวน
การแบบอิเล็กทรอนิกสกับคอมพิวเตอรตลอดจนการเช่ือมโยง เคร่ืองมือวัดและเคร่ืองควบคุมกระบวนการแบบ
อิเล็กทรอนิกสกับนิวเมติกส
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3120-2101 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรและการควบคุม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมส่ังงานโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรในงานควบคุม
3. เพ่ือใหสามารถติดต้ังและบํารุงรักษาอุปกรณ วงจร ระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
ในงานควบคุม

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค มีวินัย มีความรอบคอบ ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
2. เขียนโปรแกรมส่ังงานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรในงานควบคุม
3. ติดต้ังและบํารุงรักษาอุปกรณ วงจร ระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรในงานควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร ชุดคําสั่ง อุปกรณภายใน

ชนิดของอินพุต เอาพุต การเขียนโปรแกรมควบคุมงาน การตอขยายระบบ ระบบสื่อสาร การติดต้ังและบํารุง
รักษา

3120-2102 คอมพิวเตอรและการควบคุม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
5. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเชือ่มตอส่ือสารขอมูลระหวางคอมพิวเตอรและกระบวนการควบคมุ
6. เพ่ือใหสามารถควบคุมกระบวนการโดยคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานควบคุม
7. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค มีวินัย มีความรอบคอบ ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
4. เขาใจหลักการเชือ่มตอส่ือสารขอมูลระหวางคอมพิวเตอรและกระบวนการควบคมุ
5. เช่ือมตอส่ือสารขอมูลระหวางคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมกับอุปกรณในกระบวนการ
6. ใชงานระบบคอมพิวเตอรควบคุมกระบวนการ
7. ควบคุมโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการควบคุมกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและมาตรฐาน ส่ือการสอนขอมูล ระบบและการใชมัลติโปรเซส

เซอร มัลติอินพุทแบบดิจิตอล และอะนาล็อก ในงานอุตสาหกรรม เครื่องพิมพรายงานผล การเขียนกราฟฟก
ของกระบวนการควบคุม ใชโปรแกรมควบคุมสําเร็จรูป การแสดงผลของกระบวนการควบคุมแบบตาง ๆ ทาง
จอภาพ และเคร่ืองพิมพกราฟฟก  TREND, PANEL, TEXT, ALARM การใชระบบมัลติโปรเซสเซอร การตอ
ใชงานรวมกับอุปกรณเพ่ือเช่ือมโยงกับอุปกรณการวัดและระบบควบคุม การจําลองกระบวนการเพ่ือฝกการวัด
และควบคุมผานคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

3120-2103 อุปกรณในงานวัดและควบคุม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจสัญลักษณ   ลักษณะ สมบัติของอุปกรณชนิดตาง ๆ    ท่ีใชในงานวัดและควบ
คุม

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบ ติดต้ัง  ตรวจสอบและบํารงุรักษาอุปกรณในงานวัดและควบคุม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสัญลักษณ ลักษณะ สมบัติของอุปกรณท่ีใชในงานวัดและควบคุมในงาน อุตสาหกรรม
2. เขาใจหลักการติดต้ัง  ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณในงานวัดและควบคุม
3. อานแบบ ติดต้ัง  ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณในงานวัดและควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบสัญลักษณ และการอานแบบอุปกรณในงานอุตสาหกรรม ลักษณะ

สมบัติของอุปกรณแตละชนิดท่ีใชในงานวัดและควบคุม  อุปกรณควบคุมตัวสุดทาย ปม พัดลม คอนเวเยอร
เคร่ืองยอย เคร่ืองบด เคร่ืองอบแหง หมอนํ้า หมอไอนํ้า เคร่ืองกรอง คูลล่ิงทาวเวอร เครื่องผสม อุปกรณแลก
เปล่ียนความรอน และอ่ืน ๆ วิธีการติดต้ังและบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรมการวัดและควบคุม

3120-2104 การดําเนินงานการวัดและควบคมุ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบและเทคนิคทางดานการวัดและควบคมุ
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบและอานแบบในงานการวัดและควบคุม
3. เพ่ือใหสามารถวางแผนการทํางานทางดานการวัดและควบคุม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบและเทคนิคการติดต้ังแหลงจายไฟฟา แหลงจายลม
2. เขาใจหลักการของระบบสงสัญญาณ   ระบบติดตอสื่อสารระหวางอุปกรณตาง ๆ    ในการวัดและควบ
คุม

3. เขียนแบบ อานแบบในงานการวัดและควบคุม
4. ปรับเทียบ การทดสอบระบบควบคุม
5. วางแผน การปองกันอันตรายและการซอมบํารุงในทางการวัดและการควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของระบบและเทคนิคการติดต้ังแหลงจายไฟ แหลงจายลม อุปกรณ

ท่ีใชในระบบไฟฟาและลมในงานการวัดและควบคุมรายละเอียด ขอมูลทางเทคนิคของอุปกรณการวัดและควบ
คุม  ระบบสงสัญญาณการวัดทางไฟฟาและนิวสเมติกส เขียนแบบและอานแบบในงานวัดและควบคุม ทดสอบ
ระบบควบคุม ปรับเทียบ ปรับคาพารามิเตอรของอุปกรณ แบงพ้ืนท่ีอันตราย ระบบปองกัน วางแผนซอมบํารงุ
รักษาอุปกรณ

3120-2105 การสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการกระบวนการสอบเทียบ มาตรฐานการสอบเทียบและปรับเทียบ
2. เพ่ือใหสามารถสอบเทียบและวิเคราะหการวัดจากหลักการตางๆ ทางสถิติ เพ่ืองานสอบเทียบ การ
สืบทอด

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยละเอียดรอบคอบ ถูกตองเปนลําดับข้ันตอน มีความอดทน ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกระบวนการสอบเทียบ มาตรฐานการสอบเทียบและปรับเทียบ
2. จัดเตรียมและจัดดําเนินการสอบเทียบเคร่ืองวัดและควบคุม
3. ใชงานเคร่ืองมือสอบเทียบกับอุปกรณการวัดและควบคุม
4. ประเมินผล รายงานผล รับรองผล ในการสอบเทียบ
5. บํารุงรักษาเคร่ืองมือท่ีใชในงานปรับเทียบ/สอบเทียบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสอบเทียบและปรับเทียบ การสืบทอดมาตรฐาน หนวยและระบบ

มาตรฐานหองปฏิบัติการปรับเทียบ ศัพทและความหมายการสอบเทียบ การวิเคราะหการวัด ความผิดพลาด คา
ความไมแนนอน สถิติเพ่ืองานสอบเทียบ การตรวจสอบศนูยกลางการวัด การแบงสเกล โดยการสอบเทียบให
กับอุปกรณเคร่ืองมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม อุปกรณเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา การเตรียมการและการ
ดําเนินการทางการสอบเทียบ การรับรองผล  การรายงานผลจากหองปฏิบัติการ



สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

177

3120-2106 เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ลักษณะเครื่องกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. เพ่ือใหสามารถหาลักษณะ สมบัติของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับแบบตาง ๆ เริ่ม
เดินและการควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟา ทดสอบ ตอและการขนานหมอแปลงไฟฟา

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจพ้ืนฐานของแมเหล็กและแมเหล็กไฟฟาลักษณะสมบัติและหลักการทํางานของเคร่ืองกลไฟ
ฟากระแสตรงและกระแสสลับ

2. เขียนเฟสเซอรไดอะแกรมและวงจรสมมูลยของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับแบบ
ตาง ๆ

3. วิเคราะหหาคาลักษณะสมบัติของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับแบบตาง ๆ
4. ทดสอบ ตอ และขนานหมอแปลงไฟฟา
5. ทดสอบการเร่ิมเดินและการควบคุมความเร็วของมอเตอรไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ลักษณะ สมบัติและหลักการทํางานของเคร่ืองกลไฟฟา การเขียนเฟสเซอร

ไดอะแกรม วงจรสมมูลยของเคร่ืองกลไฟฟากระแสสลับและกระแสตรงแบบตาง ๆ   การเร่ิมเดินและการควบ
คุมความเร็วของมอเตอรแบบตาง ๆ การทดสอบลักษณะสมบัติของเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรงและกระแส
สลับแบบเฟสเดียวและสามเฟส การเร่ิมเดินและการควบคุมความเร็วของมอเตอรไฟฟา การหากําลังและประ
สิทธิภาพเคร่ืองกลไฟฟา การขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ การขนานหมอแปลง การตอและการ
ทดสอบหมอแปลงไฟฟา ระบบสามเฟส การหาแรงบิด การหากลุมเวกเตอรของเคร่ืองกลไฟฟา

3120-4101 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือวัดและควบคุม 1 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนและวิเคราะหแกปญหา การควบคุมคุณภาพในงานเคร่ืองมือวัดอุต
สาหกรรมชนิดตาง ๆ

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรอบคอบและปลอดภัย  มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการและพัฒนาระบบงาน
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2. ใชเคร่ืองมือพ้ืนฐานชางเคร่ืองมือวัดถูกตองเหมาะสม
3. สอบเทียบอุปกรณการวัดและควบคุม
4. ใชและทดสอบอุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเซอร แตละประเภท
5. ติดต้ัง ปรับต้ังคาผานการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในการวางแผน ตรวจสอบปรับเทียบ และบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดอุต

สาหกรรมชนิดตาง ๆ

3120-4102 ปฎิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 2 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผน การวิเคราะห แกปญหา การควบคุมคุณภาพงานเครื่องควบคุม
กระบวนการชนิดตาง ๆ

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการและพัฒนาระบบงาน
2. ตรวจสอบคุณสมบัติ และการทํางานของระบบควบคุมแบบตาง ๆ
3. ปรับต้ังคาผานการใชงานอุปกรณการวัดและควบคุมแบบตาง ๆ
4. ติดต้ังและบํารุงรักษาอุปกรณ และระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ในการวางแผน ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ  แกไข ปรับแตงและ

บํารุงรักษาเคร่ืองควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ

3120-4103 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือวัดและควบคุม 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผน  วิเคราะห  แกปญหา  รวมท้ังควบคุมคุณภาพ
2. เพ่ือใหสามารถและทักษะในการอานแบบ ติดต้ัง ตรวจซอม ปรับแตง อุปกรณควบคุมในงานอุต
สาหกรรมการวัดและควบคุม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา

1. จัดการและพัฒนาระบบงาน
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2. อานและใหความหมายสัญลักษณตาง ๆ ของอุปกรณ ในงานอุตสาหกรรม
3. ติดต้ัง  ปรับแตง  และบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือวัดและควบคุม
4. อานแบบในงานอุตสาหกรรมการวัดและควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ในการออกแบบ วางแผน ติดต้ัง  ปรับเทียบ  อุปกรณควบคุมในงาน

อุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพ

3120-4104 ปฎิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังควบคุมคุณภาพ
2. เพ่ือใหสามารถจัดการ ควบคุมการผลิต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ดวยความรอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการ ควบคุม และพัฒนาระบบงาน
2. ดําเนินกรบวนการในระบบงานการวัดและควบคมุ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ในการจัดการ  ควบคุมการผลิต และควบคุมคุณภาพ  ในกระบวน

การและข้ันตอนตาง ๆ ในการผลิต

3120-2201 โครงสรางทางเคมีปโตรเลียม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีของสารปโตรเลียมตางๆ
2. เพื่อใหสามารถทดสอบหาคาความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธกับคา API ของสาร
ปโตรเลียมตางๆได

3. เพ่ือใหสามารถทดสอบเพ่ือแยกแยะชนิดของสารปโตรเลียม และชนิดของนํ้ามันดิบได
4. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวร  ทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผล
โครงสรางทางเคมีปโตรเลียมได

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการแยกแยะโครงสรางทางเคมี ปฏิกิริยาทางเคมีของสารปโตรเลียมตางๆ
2. ทดสอบหาคาความหนาแนน  ความหนาแนนสัมพัทธกับคา API ของสารปโตรเลียมตางๆ
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3. ทดสอบเพ่ือแยกแยะชนิดของสารปโตรเลียม และชนิดของนํ้ามันดิบ
4. ใชคอมพิวเตอรซอฟแวร ทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลโครงสรางทางเคมี
ปโตรเลียม

5. มีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการหาความหนาแนนและความหนาแนนสัมพัทธ คาAPI คุณสมบัติทาง
กายภาพของปโตรเลียม องคประกอบของปโตรเลียม ความหมายของเคมีอินทรีย สารประกอบไฮโดรคารบอน
ชนิดอ่ิมตัวและไมอ่ิมตัว การอานชื่อสารประกอบไฮโดรคารบอน การประกอบท่ีเปล่ียนแปลงมาจาก
ไฮโดรคารบอน ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอน ชนิดของนํ้ามันดิบและกาชธรรมชาติ

3120-2202 ธรณีวิทยาปโตรเลียม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับลักษณะอุตสาหกรรมปโตรเลียม
2. เพ่ือใหมีความรูในกระบวนการสํารวจ ขุดเจาะและผลิตปโตรเลียม
3. เพ่ือใหสามารถพิสูจนหาองคประกอบไฮโดรคารบอนของสารปโตรเลียม
4. เพ่ือใหสามารถใชงานเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆในการสํารวจ ปโตรเลียม
5. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูลและรายผลการ
สํารวจปโตรเลียม

6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการเก่ียวกับลักษณะอุตสาหกรรมปโตรเลียม การสํารวจ ขุดเจาะและผลิต
2. พิสูจนหาองคประกอบไฮโดรคารบอนของสารปโตรเลียม
3. ใชงานเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆในการสํารวจ ปโตรเลียม
4. ใชคอมพิวเตอรซอฟแวร ทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลการสํารวจ
ปโตรเลียมได

5. มีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาขอบเขตของอุตสาหกรรมปโตรเลียม ประวัติ การกําเนิดปโตรเลียม การสํารวจปโตรเลียม การขดุ
เจาะ หลุมเจาะ เคร่ืองมือและอุปกรณการเจาะ การดําเนินการตางๆของหลุมเจาะ ขอมูลของแหลงปโตรเลียม
และส่ิงประกอบตางๆของกระบวนการผลิตปโตรเลียม
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3120-2203 ผลิตภัณฑปโตรเลียม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑปโตรเลียม
2. เพ่ือใหสามารถสุมตัวอยาง การตรวจสอบ และ การทดสอบผลิตภัณฑปโตรเลียมได
3. เพ่ือใหสามารถใชงานเคร่ือง Test  Separator
4. เพ่ือใหสามารถใชเครื่องมือวัดเชิงวิเคราะหและการตรวจสอบการเผาไหมของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม

5. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูลและรายผลของ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมได

6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑปโตรเลียม
2. สุมตัวอยาง การตรวจสอบ และ การทดสอบผลิตภัณฑปโตรเลียม
3. ใชงานเคร่ือง Test  Separator
4. ใชเคร่ืองมือวัดเชิงวิเคราะห และ การตรวจสอบการเผาไหมของผลิตภัณฑปโตรเลียม
5. ใชคอมพิวเตอรซอฟแวร  ทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิดของผลิตภัณฑปโตรเลียม เทคนิคการสุมตัวอยางกาซ และ นํ้ามัน การ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ ถังเก็บตัวอยาง การคํานวณหาคาความถวงจําเพาะของผลิตภัณฑ การปรับคาความถูกตอง
เม่ืออุณหภูมิเปล่ียนไป  ความดันไอและ การวัดคาความดันไอ การใชเคร่ืองมือวัดคาอัตราสวนกาซและ นํ้ามัน   
การวัดคาความจุของถังเก็บ   ความหนืดและ การหาคาพีเอช ของผลิตภัณฑและ  การตรวจสอบการเผาไหม

3120-2204 การตรวจสอบการกัดกรอน 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการตรวจสอบการกัดกรอนและวิธีปองกัน
2. เพื่อใหสามารถทดสอบการกัดกรอนและการปองกันได
3. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลเก่ียว
กับการตรวจสอบการกัดกรอนและวิธีปองกันได

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมและปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบการกัดกรอนและวิธีปองกัน
2. ทดสอบการกัดกรอนและปองกัน
3. ใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูลและรายผลเก่ียวกับการตรวจ
สอบการกัดกรอนและวิธีปองกัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบ้ืองตนในการตรวจสอบ ประเภทของการตรวจสอบการกัดกรอน

กระบวนการกัดกรอน ชนิดของการกัดกรอน การปองกันการกัดกรอน

3120-2205 ระบบไฟฟาในงานปโตรเลยีม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบและอานแบบระบบไฟฟาในงานปโตรเลียม
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง ซอมและบํารุงรักษาระบบไฟฟาในงานปโตรเลียม
3. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวร ทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผล
ระบบไฟฟาในงานปโตรเลียมได

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการออกแบบและอานแบบระบบไฟฟาในงานปโตรเลียม
2. ออกแบบและอานแบบระบบไฟฟาในงานปโตรเลียม
3. ติดต้ัง ซอมและบํารุงรักษาระบบไฟฟาในงานปโตรเลียม
4. จําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูลและรายผลระบบไฟฟาในงานปโตรเลียมโดยใชคอมพิวเตอร
5. มีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา พ้ืนฐานความรูเก่ียวกับไฟฟาเบ้ืองตน ความปลอดภัยทางไฟฟา อุปกรณเคร่ืองกําเนิดไฟฟา

หมอแปลงไฟฟา สวิตชบอรด สวิตชเกียร มอเตอรไฟฟา ท่ีใชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม ระบบไฟฟากําลัง
และการออกแบบระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม

3120-2206 เครื่องกลสถิต 1 2 (3)

 จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองแยกสาร
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมการทํางานของเคร่ืองแยกสาร
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3. เพ่ือใหสามารถปรับแตงการทํางานของเคร่ืองแยกสาร
4. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผล
เคร่ืองแยกสาร

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมและปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจเก่ียวกับโครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองแยกสาร
2. ควบคุมการทํางานของเคร่ืองแยกสาร
3. ปรับแตงการทํางานของเคร่ืองแยกสาร
4. จําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูลและรายผลการทํางานของเคร่ืองแยกสารโดยใชคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของอุปกรณงานกระบวนการในอุตสาหกรรมกาชและนํ้ามัน

เคร่ืองแยกสาร (Separator)โครงสรางและอุปกรณภายใน หลักการทํางานของเคร่ืองแยก การทํางานของ
Absorber และการ Stripper การกําจัดนํ้าออกจากกาชโดยใชของเหลว และสารดูดความช้ืนแบบของแข็ง (Solid
bed absorber)  การกําจัดนํ้าออกจากกาซ (gas dehydration) และการนําสารกลับมาใชใหม (regeneration )ระบบ
การตรวจนํ้ามันของ A.P.I

3120-2207 เครื่องกลสถิต 2 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความขาใจเก่ียวกับโครงสราง หนาท่ีของอุปกรณ และกระบวนการของเคร่ืองกล่ัน
เคร่ืองแยกสารและเคร่ืองสกัดสาร

2. เพ่ือใหสามารถในการควบคุม ปรับแตงการทํางานของเคร่ืองกล่ัน เคร่ืองแยกสารและเคร่ืองสกัด
สาร

3. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลเก่ียว
กับเคร่ืองกล่ัน เคร่ืองแยกสารและเคร่ืองสกัดสาร

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจเก่ียวกับโครงสราง หนาท่ีของอุปกรณ และกระบวนการของเคร่ืองกล่ัน เคร่ืองแยกสารและ
เคร่ืองสกัดสาร

2. ควบคุม ปรับแตง การทํางานของเคร่ืองกล่ัน เคร่ืองแยกสารและเคร่ืองสกัดสาร
3. จําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลเก่ียวกับเคร่ืองกล่ัน เคร่ืองแยกสารและเคร่ืองสกัด
สารตางๆ โดยใชคอมพิวเตอร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของกระบวนการกล่ันลําดบัสวน และการกล่ันท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมนํ้ามัน หลัก

การของการกล่ันลําดับสวน โครงสรางและองคประกอบในเคร่ืองกล่ันชนิดของถาดและแพคก้ิงท่ีใช การติดต้ัง
ถาด รีฟกซ การควบคุมความดัน รีบอยเลอ การควบคุมความรอนในเคร่ืองกล่ัน เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน
(Heat Exchanges) ชนิดของเคร่ืองแลกเปล่ียน ความรอน เคร่ืองสกัดสารตางๆ

3120-2208 เคร่ืองยนตตนกําลัง 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการทํางานของเคร่ืองยนตดีเซล และกาซเทอรไบน
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหปญหาของเคร่ืองยนตดีเซล และกาซเทอรไบน
3. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษา ทดสอบ ปรับแตงของเคร่ืองยนตดีเซล และกาซเทอรไบน
4. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูลและรายผลเก่ียวกับ
เคร่ืองยนตดีเซล และกาซเทอรไบ

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองยนตดีเซล และกาซเทอรไบน
2. วิเคราะหปญหาของเคร่ืองยนตดีเซล และกาซเทอรไบน
3. บํารุงรักษา ทดสอบ ปรับแตงของเคร่ืองยนตดีเซล และกาซเทอรไบน
4. ใชคอมพิวเตอรซอฟแวร ทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูลและรายผลเก่ียวกับเคร่ืองยนต
ดีเซล และกาซเทอรไบน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานและสวนประกอบของ เคร่ืองยนตดีเซล และกาซเทอรไบน ตรวจสอบและปรับ

แตง เคร่ืองยนตดีเซล และกาซเทอรไบน ปฏิบัติงานซอมและปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนตและทดสอบติดเคร่ือง
ยนต

3120-2209 ปมและคอมเพรสเซอร 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางและหลักการทํางานของ Pump และ Compressor  ในอุต
สาหกรรมปโตรเลียม

2.  เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและปรับแตง Pump และ Compressor  ชนิดตางๆ ท่ีใชในอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม
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3. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวร  ทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผล
เก่ียวกับ Pump และ Compressor  ชนิดตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียมได

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจเก่ียวกับโครงสรางและหลักการทํางานของ Pump และ Compressor ในอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม

2. ตรวจสอบและปรับแตง Pump และ Compressor  ชนิดตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
3. ใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลเก่ียวกับ Pump และ

Compressor  ชนิดตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการทํางานและสวนประกอบของ Centrifugal Pump และ Centrifugal Compressor และ
แบบอ่ืนๆ ตรวจสอบและปรับแตง Centrifugal Pump, Centrifugal Compressor และแบบอ่ืนๆ

3120-2210 ระบบเครือขายการติดตอส่ือสาร 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเครอืขายการติดตอส่ือสาร โครงสรางและรูปแบบของการติดตอส่ือ
สารในงานปโตรเลียม

2. เพ่ือใหสามารถใชงานระบบเครือขายการติดตอส่ือสารในงานปโตรเลียมได
3. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลเก่ียว
กับระบบเครือขายการติดตอส่ือสารในงานปโตรเลียมได

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการเครอืขายการติดตอส่ือสาร โครงสรางและรูปแบบของการติดตอสื่อสารในงาน
ปโตรเลียม

2. ใชงานระบบเครือขายการติดตอสื่อสารในงานปโตรเลียม
3. ใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูล และรายผลเก่ียวกับระบบเครือ
ขายการติดตอสื่อสารในงานปโตรเลียม

4. มีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาการติดตอส่ือสารแบบตาง ๆ   ระบบเครือขาย การติดตอระหวางภาคพ้ืนดินและหนวยปฏิบัติ
การในทะเล  ระบบโทรศัพท ระบบวิทยุส่ือสาร การสื่อสารขอมูลโดยใชดาวเทียม

3120-2211 ขอมูลธรณีวิทยาปโตรเลียม 2 (3)
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จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดทําขอมูลธรณวิีทยาปโตรเลียม
2. เพ่ือใหสามารถหย่ังธรณีหลุมเจาะปโตรเลียม
3. เพ่ือใหสามารถแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพและทําการวิเคราะหเศษหินตัวอยางในงานธรณี
วิทยาปโตรเลียม

4. เพ่ือใหสามารถแปรคาสัญญาณ การคํานวณคาและการวิเคราะขอมูลทางธรณีวิทยาปโตรเลียม
5. เพ่ือใหสามารถนําเสนอผลงานท่ีไดจากการจัดทําขอมูลทางธรณีวิทยาปโตรเลียม
6. 6.เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูลและรายผลทาง
ธรณีวิทยาปโตรเลียม

7. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมและปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการจัดทําขอมูลธรณวิีทยาปโตรเลียม
2. หย่ังธรณีหลุมเจาะปโตรเลียม
3. แยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพและ ทําการวิเคราะหเศษหินตัวอยางในงานธรณีวิทยาปโตรเลียม
4. แปรคาสัญญาณ  การคาํนวณคา และ การวิเคราะหขอมูลทางธรณีวิทยาปโตรเลียม
5. นําเสนอผลงานท่ีไดจากการจัดทําขอมูลทางธรณีวิทยาปโตรเลียม
6. จําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูลและรายผลทางธรณีวิทยาปโตรเลียมโดยใชคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเก่ียวกับการจัดทําขอมูลธรณีวิทยาปโตรเลียม เทคนิคการหย่ังธรณีหลุมเจาะและหลักการ

การ ทํางานของเคร่ืองมือหย่ังธรณี คุณสมบัติทางกายภาพของช้ันหิน การวิเคราะหเศษหินตัวอยาง การแปรคา
สัญญาณและการวิเคราะหขอมูล  การคํานวณหาคาปริมาณสํารอง รูปแบบการนําเสนอผลงานท่ีไดจากการจัด
ทําขอมูล  และ การประเมินผลการจัดทําขอมูลธรณีวิทยาปโตรเลียม

3120-2212 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการกูภัย ความปลอดภัยในงานปโตรเลียม
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในงานปโตรเลียมได
3. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรทําการจําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูลและรายผลความ
ปลอดภัยในงานปโตรเลียมได

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางมีความรอบคอบปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเก่ียวกับหลักการกูภัย ความปลอดภัยในงานปโตรเลียม
2. ปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในงานปโตรเลียม
3. จําลองการทํางาน วิเคราะหขอมูลและรายผลความปลอดภัยในงานปโตรเลียมโดยใชคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการกูภัย ความปลอดภัยในงานปโตรเลียม แผนการกูภัย การฝกหลบภัย

การฝกดับเพลิง การฝกชวยคนตกนํ้า การประชุมและนโยบาย หลักการปฏิบัติดานความปลอดภัยในงาน
ปโตรเลียม โดยเฉพาะบนแทนเจาะท่ีเก่ียวกับบุคลากร ไฟและแกส เคร่ืองชูชีพและเคร่ืองปองกันอันตราย
เคร่ืองไฟฟาแรงดันสูง  การยกของหนัก  เสาเดอริคและเสากระโดง

3120-4201 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวางแผนระบบงานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถปรับเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
4. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆได
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนระบบงานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
2. ตรวจสอบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
3. ปรับเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
4. บํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับการวางแผน ตรวจสอบ ปรับเทียบและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ

วัดอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ

3120-4202 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวางแผนระบบงานเคร่ืองควบคุมกระบวนการชนิดตางๆ ในงานอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม
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2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบงานเคร่ืองควบคุมกระบวนการชนิดตางๆ ในงานอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม

3. เพ่ือใหสามารถแกปญหา ปรับแตง งานเครือ่งควบคมุกระบวนการชนิดตางๆ ในงานอุตสาห
กรรมปโตรเลียม

4. เพ่ือใหสามารถควบคุมคุณภาพงานเคร่ืองควบคุมกระบวนการชนิดตางๆ ในงานอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม

5. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองควบคุมกระบวนการชนิดตางๆ ในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนระบบงานเคร่ืองควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
2. ตรวจสอบงานเคร่ืองควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
3. แกปญหา ปรับแตง งานเครือ่งควบคมุกระบวนการชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
4. ควบคุมคุณภาพงานเคร่ืองควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
5. บํารุงรักษาเคร่ืองควบคุมกระบวนการชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับการวางแผน ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ แกไขปรับแตงและ

บํารุงรักษาเครื่องควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียมชนิดตาง ๆ

3120-4203 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวางแผนระบบงานอุปกรณการวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังอุปกรณการวัดและควบคุมท่ีใชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
3. เพ่ือใหสามารถตรวจซอมอุปกรณการวัดและควบคุมท่ีใชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
4. เพ่ือใหสามารถปรับเทียบอุปกรณการวัดและควบคุมท่ีใชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียมได
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนระบบงานอุปกรณการวัดและควบคุมท่ีใชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
2. ติดต้ังอุปกรณการวัดและควบคุมท่ีใชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
3. ตรวจซอมอุปกรณการวัดและควบคุมท่ีใชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
4. ปรับเทียบอุปกรณการวัดและควบคุมท่ีใชในงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการออกแบบวางแผน ติดต้ัง ปรับเทียบอุปกรณควบคุมในงานอุต

สาหกรรมและการควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมปโตรเลียม
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3120-4204 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถจัดการข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการในการผลิตของอุตสาหกรรมปโตรเลียม
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมข้ันตอนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
3. เพ่ือใหสามารถควบคุมคุณภาพข้ันตอนในกระบวนการในการผลิตของอุตสาหกรรมปโตรเลียม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการในการผลิตของอุตสาหกรรมปโตรเลียม
2. ควบคุมการผลิตข้ันตอนตาง ๆของกระบวนการในการผลิตของอุตสาหกรรมปโตรเลียม
3. ควบคุมคุณภาพข้ันตอนตาง ๆของกระบวนการในการผลิตของอุตสาหกรรมปโตรเลียม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับการจัดการ ควบคุมการผลิต และควบคุมคุณภาพในขั้นตอน

3120-2301 เขียนแบบและออกแบบระบบสงแกส 3 (4)
(Gas Pipeline Drawing and Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคาํนวณและออกแบบระบบทอสงจายแกสความดันตํ่าและสงู
2. เพ่ือใหสามารถเขียนและอานแบบระบบทอสงแกสดวยเคร่ืองมือเขียนแบบและคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบระบบปองกันการกัดกรอนของทอสงแกส
4. เพ่ือใหสามารถนํากฎความปลอดภัยและนํากฎหมายท่ีเก่ียวของมาใชในงานแกส
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคํานวณและออกแบบระบบทอสงจายแกสความดันตํ่าและสูง
2. คํานวณและออกแบบระบบทอสงและจายแกสไดตามมาตรฐานกําหนด
3. เขียนแบบและอานแบบระบบทอสงและจายแกส ไดตามมาตรฐานกําหนด
4. ประเมินคาความปลอดภัย ในงานระบบทอสงแกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับ การออกแบบระบบทอแกสพรอมอุปกรณประกอบกําหนดข้ันตอนใน

การเริม่ตนปฏิบัติการจายแกสเขาระบบทอ  คํานวณหาปริมาณแกสเฉ่ือยและลมท่ีใชทดสอบระบบทอ  ศึกษา
สาเหตุการกัดกรอนของระบบทอแกสและการปองกัน  กฎหมายความปลอดภัยในงานแกส
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3120-2302 ระบบการวัดและควบคมุแกส 3 (4)
(Gas Metering and Control System)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานและการเลือกใชอุปกรณวัดและควบคมุแกส
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและกระบวนการแยกแกส คุณสมบัติของแกส มาตรฐานท่ีเก่ียวของ
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหเลือกใชระบบระบายมลภาวะใหเหมาะสมกับเคร่ืองจักรจากตารางและ
การคาํนวณ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาห
กรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการเลือกใชอุปกรณวัดและควบคมุแกส
2. เขาใจหลักการและกระบวนการแยกแกส คุณสมบัติของแกส มาตรฐานท่ีเก่ียวของ
3. ออกแบบระบบมลภาวะของเคร่ืองจักร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับโครงสราง หลักการทํางาน คุณสมบัติและการนําไปใชงานของวาลว

แกสมิเตอร เรกกูเรเตอร ระบบปองกันความดันเกินแบบตาง ๆ การตรวจสอบปริมาณการไหลของแกสใน
เคร่ืองจักร  เลือกขนาดของทอระบายมลภาวะใหเหมาะสมกับเคร่ืองจักรจากตารางและคํานวณโดยสอดคลอง
กับมาตรฐานความปลอดภัย

3120-2303 การสันดาปและการควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม 3 (4)
(Combustion and Control System)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคาํนวณหาปริมาณของแกสและอากาศท่ีทําใหการเผาไหมไดประ
สิทธิภาพสูงสุด

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหองคประกอบท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเผาไหมสูงสุด
3. เพ่ือใหสามารถใชงานอุปกรณควบคุมการเผาไหมใหมีประสิทธิภาพ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาห
กรรม ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจรยิธรรมในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคาํนวณหาปริมาณของแกสและอากาศท่ีทําใหการเผาไหมไดประสิทธิภาพสูงสุด
2. คํานวณหาอัตราสวนการไหลของแกสและอากาศไดถูกตองในกระบวนการสันดาป
3. ควบคุมประสิทธิภาพในการเผาไหม ปรับแตงอุปกรณควบคุมการเผาไหมใหมีประสิทธิภาพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับ ชนิดของมาตรวัดแกส การวัดปริมาณ ขนาดและการเปล่ียนคาของเคร่ือง

ใชอุปกรณในงานแกส  การหาปริมาณการไหลของแกสท้ังระบบความดันสูงและความดันตํ่า  การคาํนวณออริ
ฟต  การสับเปล่ียนชนิดของเช้ือเพลิงแกส  ขบวนการเคมีของการเผาไหมของแกสการวิเคราะหหาประสิทธิ
ภาพของการเผาไหม

3120-2304 ระบบไฟฟาและควบคมุในงานแกส 2 (3)
(Electrical  System  and  Control)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบไฟฟาในงานการควบคุมอุตสาหกรรมแกส
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบควบคุมในอุตสาหกรรมแกส
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชอุปกรณ ควบคุมอัตราเผาไหมของแกส
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย ตามมาตรฐานอุตสาห
กรรมตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจรยิธรรมในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบไฟฟาในงานการควบคุมอุตสาหกรรมแกส
2. เลือกใชอุปกรณควบคุมระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรมแกส
3. แกไขปญหาระบบควบคุมไฟฟาในชุดทดลอง
4. ติดต้ังอุปกรณควบคุมอัตราเผาไหมของแกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับหลักการทํางาน โครงสราง คุณสมบัติและการนําไปใชงานของอุปกรณ

ตรวจจับเปลวไฟ อุปกรณ รักษาระดับอุณหภูมิและความดัน วงจรจุดระเบิด วงจรจัดลําดับการควบคุมการ
ทํางานของเคร่ืองจักร หลักการควบคุมแรงดันและอุณหภูมิ การควบคุมอัตราการเผาไหมของแกส

3120-2305 เทคโนโลยีแกส  1 2 (3)
(Gas Technology I)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการควบคมุ การทํางานของอุปกรณแบบใชการผสมแกสโดยใชอากาศท่ี
มีความดันเขากับบรรยากาศ

2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังระบบทอแกสดวยวิธีเช่ือมตอแบบตางๆ และกําหนดข้ันตอนในการทดลอง
เดินแกสในระบบตามมาตรฐาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน  และมีจริยธรรมในการทํางาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เช่ือมแกสไฟฟางานเช่ือมพิเศษ ทําเกลียวทอประกอบระบบทอและอุปกรณประกอบการควบคุม
2. อานแบบช้ินสวนทอแกส ติดต้ังอุปกรณควบคุมไฟฟาในงานเทคโนโลยีแกส
3. ติดต้ังอุปกรณควบคุมแกสในอุปกรณท่ีใชแกสในครัวเรือน และพาณิชยกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับ การอานแบบวงจรเดินทอแกส ติดต้ังทอแกสและระบบควบคุมใน

อุปกรณท่ีใชแกสในครัวเรือน และการพาณิชยกรรมท่ีมีระบบควบคุมไฟฟาแบบแรงคล่ืนตํ่า และใชระบบแกส
ท่ีมีความดันตํ่า

3120-2306 งานเทคโนโลยีแกส  2 3 (4)
(Gas Technology II)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการควบคุม  การทํางานเคร่ืองจักรแบบใชการผสมแกส โดยใชความดัน
อากาศท่ีมีความดันสูงกวาบรรยากาศ

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานติดต้ังระบบทอแกส อุปกรณประกอบ และกําหนดข้ันตอนในการเร่ิม
ตนเดินระบบทอแกสท่ีมีความดันสูงไดถูกตองตามมาตรฐาน

3. เพ่ือใหสามารถซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรท่ีใชแกสไดทุกชนิด
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน  และมีจริยธรรมในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ังดัดแปลงระบบไฟฟาควบคุมในเคร่ืองจักรท่ีใชงานในระดับอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการติดต้ัง การประยุกตใช การเขียนแบบ การออกแบบระบบแกส การ

เลือกระบบทอและอุปกรณประกอบการใชงานของเครื่องจักรในระดับอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยมีอุปกรณควบคุมและปองกันความปลอดภัยดวยระบบไฟฟาแรงเคล่ือนสูงและอิเล็กทรอนิกสตามมาตร
ฐาน

3120-4301 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีแกส  1 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมแกส

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการควบคุม การทํางานของอุปกรณใชในการผสมแกสโดยใชอากาศท่ีมี
ความดันเขากับบรรยากาศ
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3. เพ่ือใหสามารถติดต้ังระบบทอแกสดวยวิธีเช่ือมตอแบบตางๆ และกําหนดข้ันตอนในการทดลอง
เดินแกสในระบบตามมาตรฐาน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส
2. อานแบบช้ินสวนทอแกส แบบติดต้ังอุปกรณควบคุมไฟฟาในงานเทคโนโลยีแกส
3. เช่ือมแกสไฟฟางานเช่ือมพิเศษ ทําเกลียวทอประกอบระบบทอและอุปกรณประกอบการควบคุม
และทอสอบระบบทอแกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส การอานแบบช้ินสวนทอแกส แบบติดต้ังอุปกรณควบ
คุมไฟฟาในงานเทคโนโลยีแกส เช่ือมแกส ไฟฟางานทอ ทําเกลียวทอประกอบระบบทอและอุปกรณประกอบ
การควบคุมและทอสอบระบบทอแกส

3120-4202 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมแกส

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผน การทํางานในระบบควบคุมงานทออุตสาหกรรมแกส
3. เพ่ือใหสามารถติดต้ังระบบทอแกสดวยวิธีเช่ือมตอแบบตางๆ และกําหนดข้ันตอนในการทดลอง
เดินแกสในระบบตามมาตรฐาน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส
2. วางแผน การทํางานในระบบควบคุมงานทออุตสาหกรรมแกส
3. อานแบบช้ินสวนทอแกส แบบติดต้ังอุปกรณควบคุมไฟฟาในงานเทคโนโลยีแกส
4. เช่ือมแกสไฟฟางานเช่ือมพิเศษ ทําเกลียวทอประกอบระบบทอและอุปกรณประกอบการควบคุม
และทอสอบระบบทอแกส
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส การวางแผน การทํางานในระบบควบคุมงานทออุตสาห
กรรมแกส  การอานแบบช้ินสวนทอแกส แบบติดต้ังอุปกรณควบคุมไฟฟาในงานเทคโนโลยีแกส เช่ือมแกส
ไฟฟางานทอ ทําเกลียวทอประกอบระบบทอและอุปกรณประกอบการควบคุมและทอสอบระบบทอแกส

3120-4203 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการอุต
สาหกรรมแกส

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการควบคุม  การทํางานเคร่ืองจักรแบบใชการผสมแกส โดยใชความดัน
อากาศท่ีมีความดันสูงกวาบรรยากาศ

3. เพ่ือใหสามารถติดต้ังระบบทอแกส อุปกรณประกอบ และกําหนดข้ันตอนในการเร่ิมตนเดิน
ระบบทอแกสท่ีมีความดันสูงไดถูกตองตามมาตรฐาน

4. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมบํารุงเคร่ืองจักรท่ีใชแกส
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน  และมีจริยธรรมในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส
2. เขาใจหลักการควบคมุ  การทํางานเคร่ืองจักรแบบใชการผสมแกส โดยใชความดันอากาศท่ีมี
ความดันสูงกวาบรรยากาศ

3. ติดต้ังระบบทอแกส อุปกรณประกอบ และกําหนดข้ันตอนในการเร่ิมตนเดินระบบทอแกสท่ีมี
ความดันสูงไดถูกตองตามมาตรฐาน

4. ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมบํารุงเคร่ืองจักรท่ีใชแกส
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส การติดต้ัง การประยุกตใชการเขียนแบบทอ การเลือก
ระบบทอและอุปกรณประกอบ การใชงานการบํารุงรักษา การซอมบํารุงเคร่ืองจักรในระดับอุตสาหกรรมแกส
โดยมีอุปกรณควบคุมและปองกันความปลอดภัยระบบไฟฟาแรงเคล่ือนสูงและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน
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3120-4304 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีแกส  4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการอุต
สาหกรรมแกส

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผน การทํางานในระบบควบคุมเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมแกส
3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการควบคมุ  การทํางานเคร่ืองจักรแบบใชการผสมแกส โดยใชความดัน
อากาศท่ีมีความดันสูงกวาบรรยากาศ

4. เพ่ือใหสามารถติดต้ังระบบทอแกส อุปกรณประกอบ และกําหนดข้ันตอนในการเร่ิมตนเดิน
ระบบทอแกสท่ีมีความดันสูงไดถูกตองตามมาตรฐาน

5. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมบํารุงเคร่ืองจักรท่ีใชแกส
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน  และมีจริยธรรมในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส
2. เขาใจหลักการวางแผน การทํางานในระบบควบคุมเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมแกส
3. เขาใจหลักการควบคมุ  การทํางานเคร่ืองจักรแบบใชการผสมแกส โดยใชความดันอากาศท่ีมี
ความดันสูงกวาบรรยากาศ

4. ติดต้ังระบบทอแกส อุปกรณประกอบ และกําหนดข้ันตอนในการเร่ิมตนเดินระบบทอแกสท่ีมี
ความดันสูงไดถูกตองตามมาตรฐาน

5. ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมบํารุงเคร่ืองจักรท่ีใชแกส
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแกส การติดต้ัง การประยุกตใชการเขียนแบบระบบทอ การ
เลือกระบบทอและอุปกรณประกอบ การวางแผน การทํางานในระบบควบคุมเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมแกสการ
ใชงานการบํารุงรักษา การซอมบํารุงเคร่ืองจักรในระดับอุตสาหกรรมแกสโดยมีอุปกรณควบคุมและปองกัน
ความปลอดภัยระบบไฟฟาแรงเคล่ือนสูงและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน

3120-2401 มาตรวิทยาเบ้ืองตน 3 (4)
(Fundamental of Metrology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวัดและตรวจสอบปริมาณทางมาตรวิทยา  แนวเขาสูการสอบเทียบ
เคร่ืองมือวัด
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2. เพ่ือใหสามารถวัดและตรวจสอบปริมาณทางมาตรวิทยา  ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดและ
อุปกรณ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบ้ืองตนในการวัดและตรวจสอบในงานมาตรวิทยา
2. หาคาสถิติในงานมาตรวิทยาเบ้ืองตน
3. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเคร่ืองมือวัดเชิงมิติ
4. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเคร่ืองมือวัดเชิงกล
5. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา
6. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ
7. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเคร่ืองมือวัดทางเคมี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวัดและการตรวจสอบปริมาณท่ัวไปในงานมาตรวิทยา บทบาทและความ

สําคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติเก่ียวกับการช่ังตวงวัดของประเทศไทย   มาตรฐาน ISO 9000  ISO
14000  และ HACCP     หลักการวัด   มาตรฐาน   ระบบของการวัด   ปริมาณและหนวย   นิยามศพัทมาตรวิทยา
วิธีการวัด   คาความผิดพลาดในการวัด  การใชสถิติในการวัดและตรวจสอบ  การหาคาความไมแนนอน
(uncertainty)  มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สําหรับหองปฏิบัติการ  การรักษาสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ
ในงานมาตรวิทยา  การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดเชิงมิติ เชน  เวอรเนียร     ไมโครมิเตอร     เกจหนาปด
เกจบล็อก   เคร่ืองมือวัดมุม   แทนระดับ ฯลฯ    เคร่ืองมือวัดเชิงกล เชน  เครื่องชั่ง  มาตรความดัน   มาตรอัตรา
การไหล ฯลฯ   เคร่ืองมือวัดทางไฟฟา เชน  โวลตมิเตอร   แอมมิเตอร   โอหมมิเตอร  วัตตมิเตอร  ออสซิลโลส
โคป  ฯลฯ    เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ เชน เทอรมอมิเตอร มาตรความชืน้สัมพัทธ ฯลฯ   เคร่ืองมือวัดทางเคมี เชน
พีเอชมิเตอร   มาตรสภาพนํา ฯลฯ   หลักการสอบเทียบเบ้ืองตน

3120-2402 มาตรวิทยาเชิงมิติ 3 (4)
(Dimensional Metrology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสอบเทียบปริมาณและเครือ่งมือวัดเชิงมิติ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการสอบเทียบและปรับต้ังเคร่ืองมือวัดเชิงมิติ  บํารุงรักษาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย  มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบ้ืองตนในการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดเชิงมิติ
2. สอบเทียบแทนระดับตามมาตรฐานกําหนด
3. สอบเทียบสเกลเคร่ืองมือวัดตามมาตรฐานกําหนด
4. สอบเทียบเคร่ืองวัดมุมตามมาตรฐานกําหนด
5. สอบเทียบเคร่ืองวัดระยะแบบหนาปดตามมาตรฐานกําหนด
6. สอบเทียบเวอรเนียรและไฮเกจดวยเกจบล็อก
7. สอบเทียบไมโครมิเตอรดวยเกจบล็อก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตามข้ันตอนการสอบเทียบ ไดแก  การเลือกใชมาตรฐาน  การจัดเตรียมเคร่ืองมือ

อุปกรณและหองปฏิบัติการสอบเทียบ  การดาํเนินการตรวจสอบและบันทึกผล  การคาํนวณผล และการสรุปผล
ในการสอบเทียบปริมาณเชิงมิติท่ัวไป เชน  ความยาว (length)  ความตรง (straightness)  ความขนาน
(parallelism)  ความฉาก (square ness)  ความเรียบ (flatness)  ความกลม (roundness)  ฯลฯ     สอบเทียบและ
ปรับต้ังเคร่ืองมือวัดเชิงมิติตามชวงเวลาท่ีกําหนดหรือกอนการใช เชน  แทนระดับ (surface plate) สเกลเคร่ือง
มือวัด (measuring scale)  เคร่ืองมือวัดมุม (protractor)  หนาปด (dial)  เวอรเนียร (vernier)  ไฮเกจ (height
gauge)   ไมโครมิเตอร (micrometer)  ฯลฯ     การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ

3120-2403 มาตรวิทยาเชิงกล 3 (5)
(Mechanical Metrology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสอบเทียบปริมาณและเครือ่งมือวัดเชิงกล
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการสอบเทียบและปรับต้ังเคร่ืองมือวัดเชิงกล บํารุงรักษาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบ้ืองตนในการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดเชิงกล
2. สอบเทียบมวลตามมาตรฐานกําหนด
3. สอบเทียบเคร่ืองช่ังตามมาตรฐานกําหนด
4. สอบเทียบแรงและทอรกตามมาตรฐานกําหนด
5. สอบเทียบความดันและสุญญากาศตามมาตรฐานกําหนด
6. สอบเทียบมาตรอัตราการไหลตามมาตรฐานกําหนด
7. สอบเทียบระดับเสียงและการส่ันสะเทือนตามมาตรฐานกําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตามข้ันตอนการสอบเทียบ ไดแก  การเลือกใชมาตรฐาน  การจัดเตรียมเคร่ืองมือ

อุปกรณ และหองปฏิบัติการสอบเทียบ  การดาํเนินการตรวจสอบและบันทึกผล  การคาํนวณผล และการสรุป
ผลในการสอบเทียบปริมาณเชิงกลท่ัวไป เชน  มวล (mass)  แรง (force)  นํ้าหนัก (weight)  ทอรก (torque)
ความดันและสุญญากาศ (pressure and vacuum)  เสียงและการส่ันสะเทือน (noise and vibration) ฯลฯ    สอบ
เทียบและปรับต้ังเคร่ืองมือวัดเชิงกลตามชวงเวลาท่ีกําหนดหรือกอนการใช  เชน  เครื่องชั่ง (balance)  เกจความ
ดัน (pressure gauge)  เกจสุญญากาศ (vacuum gauge)  มาตรอัตราการไหล (flow meter)  มาตรระดับเสียง
(sound level meter)  มาตรความเรง (accelerometer) ฯลฯ    การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ

3120-2404 มาตรวิทยาไฟฟา 3 (5)
Electrical Metrology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสอบเทียบปริมาณและเครือ่งวัดไฟฟา
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการสอบเทียบและปรับต้ังเคร่ืองวัดไฟฟา บํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบ้ืองตนในการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา
2. สอบเทียบแรงดันไฟฟาและโวลตมิเตอรตามมาตรฐานกําหนด
3. สอบเทียบกระแสไฟฟาและแอมมิเตอรตามมาตรฐานกําหนด
4. สอบเทียบความตานทานและโอหมมิเตอรตามมาตรฐานกําหนด
5. สอบเทียบความความจุและมาตรความจุตามมาตรฐานกําหนด
6. สอบเทียบกําลังไฟฟาและวัตตมิเตอรตามมาตรฐานกําหนด
7. สอบเทียบเวลาและมาตรเวลาตามมาตรฐานกําหนด
8. สอบเทียบความถ่ีและออสซิลโลสโคปตามมาตรฐานกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตามข้ันตอนการสอบเทียบ ไดแก  การเลือกใชมาตรฐาน  การจัดเตรียมเคร่ืองมือ

อุปกรณ และหองปฏิบัติการสอบเทียบ  การดาํเนินการตรวจสอบและบันทึกผล  การคาํนวณผล และการสรุป
ผลในการสอบเทียบปริมาณทางไฟฟาท่ัวไป เชน  กระแส (current)  แรงดันไฟฟา (voltage)  ความตานทาน
(resistance)  ความจุ (capacitance)  ความเหน่ียวนํา (inductance)  กําลัง (power)  เวลาและความถ่ี  ฯลฯ    สอบ
เทียบและปรับต้ังเคร่ืองวัดทางไฟฟาตามชวงเวลาท่ีกําหนดหรือกอนการใช เชน  โวลตมิเตอร (voltmeter)
แอมมิเตอร (ammeter)  โอหมมิเตอร (ohmmeter)  วัตตมิเตอร (wattmeter)  มาตรเวลา (chronometer)   ออสซิล
โลสโคป (oscilloscope)  ฯลฯ      การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ
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3120-2405 มาตรวิทยาอุณหภูมิ 2 (3)
(Thermometry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสอบเทียบปริมาณและเครือ่งวัดอุณหภูมิและความชืน้
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการสอบเทียบและปรับต้ังเคร่ืองวัดอุณหภูมิและความช้ืน บํารุงรักษาเครื่อง
มือและอุปกรณ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบ้ืองตนในการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิและความชืน้
2. สอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิตามมาตรฐานกําหนด
3. สอบเทียบอุปกรณสรางอุณหภูมิตามมาตรฐานกําหนด
4. สอบเทียบเคร่ืองวัดความช้ืนตามมาตรฐานกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตามข้ันตอนการสอบเทียบ ไดแก  การเลือกใชมาตรฐาน  การจัดเตรียมเคร่ืองมือ

อุปกรณ และหองปฏิบัติการสอบเทียบ  การดาํเนินการตรวจสอบและบันทึกผล  การคาํนวณผล และการสรุป
ผลในการสอบเทียบปริมาณและเคร่ืองวัดอุณหภูมิและความช้ืน เชน  เทอรมอมิเตอร (thermometer)   เทอรมอ
คัปเปล (thermocouple)  อุปกรณสรางอุณหภูมิ (dry block)  มาตรความช้ืนสัมพัทธหรือไฮกรอมิเตอร
(hygrometer) ฯลฯ

3120-2406 มาตรวิทยาเคมี 2 (3)
(Chemical Metrology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสอบเทียบปริมาณและเครือ่งวัดทางเคมี
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการสอบเทียบและปรับต้ังเคร่ืองวัดทางเคมี  บํารุงรักษาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย  มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบ้ืองตนในการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดทางเคมี
2. สอบเทียบชุดเคร่ืองแกวตามมาตรฐานกําหนด
3. สอบเทียบพีเอชมิเตอรตามมาตรฐานกําหนด
4. สอบเทียบมาตรสภาพนําตามมาตรฐานกําหนด
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5. สอบเทียบมาตรออกซิเจนละลายตามมาตรฐานกําหนด
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการตามข้ันตอนการสอบเทียบ ไดแก การเลือกใชมาตรฐาน การจัดเตรียมเคร่ืองมือ
อุปกรณ และหองปฏิบัติการสอบเทียบ  การดาํเนินการตรวจสอบและบันทึกผล  การคาํนวณผล  และสรุปผล
ในการสอบเทียบปริมาณและเคร่ืองมือวัดทางเคมี เชน  ชุดเคร่ืองแกว (laboratory glassware)  พีเอชมิเตอรหรือ
มาตรความเปนกรด-เบส (pH meter)  มาตรสภาพนํา (conductivity meter)   มาตรออกซิเจนละลาย (dissolved-
oxygen meter) ฯลฯ

3120-6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง

งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จในเวลา
ท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส  สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวย
วิศวกรรม มีความรูความสามารถ  เจตคติ  และประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเมคคาทรอนิกส.ใหเกิดความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะ    ในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิค  ที่เกี่ยว
กับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญกาว
หนาทางเทคโนโลยี    นํามาพัฒนางานอาชีพเมคคาทรอนิกส      ใหมีประสิทธิภาพและประ
สิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห   แกปญหา   สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เมคคาทรอนิกส

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม
และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. ออกแบบเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
7. ออกแบบเขียนแบบเคร่ืองกล
8. ออกแบบเขียนแบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
9. ติดต้ังเคร่ืองมือ อุปกรณไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส
10. ติดต้ังเคร่ืองมือและอุปกรณทางกล
11. ติดต้ังเคร่ืองมือ อุปกรณนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
12. ควบคุมทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
13. ควบคุมทางนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
14. บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณไฟฟา
15. บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางกล
16. บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางนิวเมติกสและไฮดรอลิกส



สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

203

โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส

                                                            

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร   รวมไม  นอยกวา  92  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ 24  หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 62  หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 25  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 92 หนวยกิต

โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต  เครื่องมือกลและซอมบํารุง สาขางาน
เคร่ืองมือกล  สาขาวิชาไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส     สาขางานไฟฟากําลัง  สาขางานอิเล็กทรอนิกส  
สาขาวิชาชางยนต  สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขา

วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3102-0002 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 3 (5)
3127-0001 กรรมวิธีการผลิต 2 (3)
3127-0002 งานอุปกรณและวงจรอิเลก็ทรอนิกส 3 (5)
3127-0003 งานดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร 3 (5)

รวม   18 (31)
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1.  หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา 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 ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3)
3127-1001 วงจรไฟฟา 3 (4)
3127-1002 วงจรอิเลก็ทรอนิกส 3 (4)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 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 วงจรดิจิตอล 3 (4)
3127-2002 เมคคาทรอนิกสเบ้ืองตน 2 (2)
3127-2003 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3 (4)
3127-2004 การควบคุมอัตโนมัติ 3 (4)
3127-2005 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 3 (4)
3127-2006 ไมโครคอนโทรลเลอร 3 (4)
3127-2007 เทคโนโลยีการแปรรูปดวยเคร่ืองมือกล 3 (4)
3127-2008 ระบบควบคุมการเคลื่อนที ่1 3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0157 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2 (2)
3127-2101 เทคโนโลยีซีเอ็นซี 3 (4)
3127-2102 เทคโนโลยีแคด/แคม 2 (3)
3127-2103 หุนยนตอุตสาหกรรม 2 (3)
3127-2104 การควบคุมเครื่องกลไฟฟา 3 (4)
3127-2105 ระบบโรงงานอัตโนมัติ 2 (3)
3127-2106 ระบบควบคุมการเคลื่อนที ่2 3 (4)
3127-2107 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (3)
3127-2108 การวัดและควบคุมคุณภาพ 3 (4)
3127-2109 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส 3 (4)
3127-2110 ขบวนการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 3 (4)
3127-2111 การสือ่สารและระบบเครือขาย 3 (4)
3127-2112 ระบบการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรควบคุม 3 (4)
3127-2113 การจัดการงานซอมบํารุงเมคคาทรอนิกส 3 (3)
3127-2114 คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3 (3)
3127-2115 ประดิษฐกรรมเมคคาทรอนิกส 3 (*)
3127-2116 วิทยาการกาวหนาเมคคาทรอนิกส 3 (*)
3127-2117 ปญหาพิเศษเมคคาทรอนิกส 3 (*)
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3127-4101 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 1 5 (*)
3127-4102 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 2 5 (*)
3127-4103 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 3 4 (*)
3127-4104 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 4 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3127-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3127-0001 กรรมวิธีการผลิต 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการแปรรูปและขึน้รูปชิน้งานดวยเครือ่งมือกล
2. เพ่ือใหมีความเขาใจลักษณะและการทํางานชิ้นสวนเครื่องกลมาตรฐานและวัสดุท่ีใชทางดาน
วิศวกรรม

3. เพ่ือใหสามารถถอดประกอบและทดลองระบบสงกําลังเชิงกล
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการแปรรูปและข้ึนรูปช้ินงานดวยเคร่ืองมือกล
2. เขาใจหลักการจําแนกมาตรฐานวัสดุทางวิศวกรรมและชิน้สวนเคร่ืองกล
3. ถอดประกอบและทดลองระบบสงกําลังเชิงกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการแปรรูปและข้ึนรูปโลหะดวยเคร่ืองมือกล และเคร่ืองมือกล  CNC  

มาตรฐานและการผลิตช้ินสวนเคร่ืองกล นัต สกร ู เพลา เฟอง โซ แบร่ิง สกรูสงกําลัง รางเล่ือน มาตรฐานวัสดุ
ทางวิศวกรรมพ้ืนฐาน โลหะ อโลหะ โลหะเบา พลาสติก วัสดุหลอล่ืน วัสดุเช้ือเพลิง พ้ืนฐานการสงกําลังเชิงกล

3127-0002 งานอุปกรณและวงจรอเิล็กทรอนิกส 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู คุณลักษณะทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ  หลักการวัด ทดสอบอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส
3. เพ่ือใหสามารถวัดและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยเคร่ืองมือท่ีกําหนด
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของวงจรและคุณลักษณะทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
2. อานแบบและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3. วัดและทดสอบวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ดวยเคร่ืองมือวัด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการทํางานและการใชงานของมัลติมิเตอร  เคร่ืองกําเนิดสัญญาณและออสซิล

โลสโคป  สัญลักษณ คุณลักษณทางไฟฟา  การวัดทดสอบและวงจรใชงาน  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน ไดโอด
ทรานซิสเตอร  ไอซี  ออปแอมป  อุปกรณไธรีสเตอร และออปโต อิเล็กทรอนิกส  การอานแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส

3127-0003 งานดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของวงจรดิจิตอลเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหสามารถวัดและทดสอบวงจรดิจิตอลเบ้ืองตน
3. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางการทํางานของไมโครโพรเซสเซอรและเขียนโปรแกรมประยุกต
ใชงานเบ้ืองตน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของวงจรดิจิตอล
2. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอล
3. วิเคราะหหลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอรเบ้ืองตน
4. เขียนโปรแกรมและทดลองการทํางานไมโครโปรเซสเซอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ระบบตัวเลข การเปล่ียนฐานและการคํานวณเลขฐานสอง ฐานหก         รหัสไบนารี

ลอจิกเกทพ้ืนฐาน หลักการเขียน Logic Expression, Logic Diagram, Contact Diagram และ Thuth Table  ขอ
งวงจรลอจิก  การลดรูปสมการลอจิก  วงจรดิจิตอลคอมบิเนชัน่ วงจรดิจิตอลซีเควนเชียล สถาปตยกรมมและ
การทํางานของไมโครโปรเซสเซอร การประยุกตใชรวมกับอุปกรณอินพุตและเอาทพุต

3127-1001 วงจรไฟฟา 3 (4)
(Electric circuits)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจในคุณสมบัติทางไฟฟา ของตัวตานทาน ขดลวดเหน่ียวนํา และตัวเก็บประจุ
2. เพ่ือใหเขาใจทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรง
3. เพ่ือใหเขาใจทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟสและ 3 เฟส
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. ตอวงจรแบงกระแสและแรงดัน
2. วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
3. วัดคากําลังไฟฟาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ คุณสมบัติและคํานวณทางไฟฟาของตัวตานทาน ขดลวดเหน่ียวนําและตัว

เก็บประจุ วิเคราะหวงจรไฟฟาดวยวิธีตาง ๆ คาท่ีมีผลตอการเกิดอินด๊ักแตนซ  คาปาซิแตนช   ในวงจรไฟฟา
กระแสตรง และวงจรไฟฟากระแสสลับ  กําลังไฟฟากระแสตรง คาพาเวอรเฟคเตอร การวัด แรงดัน กระแส
กําลังไฟฟาดวยวิธีตาง ๆ การหาคาเปล่ียนแปลงของวงจรอินด๊ักแตนซ คาปาซิเตอร และผลของเพาเวอรเฟค
เตอรตอระบบไฟฟากําลัง

3127-1002 วงจรอิเล็กทรอนิกส 3 (4)
(Electronic circuits)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะหหลักการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทดสอบตรวจสอบคุณลักษณะทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และวงจร

3. เพ่ือใหมีความสามารถในการประยุกตใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรในสาขาวิชาเมคคา
ทรอนิกส

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีข้ันตอนมีความเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีตรอบคอบ และ
ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วัดและทดสอบคุณลักษณะทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร
2. อานแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ
3. เลือกใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสรางวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ
4. ประกอบและตรวจสอบการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส
5. ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับงานควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกสในสาขาวิชาเมคคา      ทรอ
นิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติคุณลักษณะ และการใชงานของเพาเวอรไดโอด ซิกแนลไดโอด ซีเนอรไดโอด  และ

แอลอีดี การใชงานไดโอดใน วงจรเพาเวอรซัพพลาย คลิปเปอร แคลมเปอร มัลติพลายเออร และดิสเพลย คุณ
ลักษณะและการใชงานของทรานซิสเตอร  การใหไบอัส  วงจรขยายทรานซิสเตอรเบ้ืองตน   วงจรขยายกําลัง
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เฟท   มอสเฟท  ออปแอมปและการใชงาน  วงจรขยายแบบจูนด   ออสซิลเลเตอร   วงจรโซลิตสเตท  สวิตชิ่ง
ชมิทททริกเกอร มัลติไวเบรเตอรและไทเมอร อุปกรณไธริสเตอร และอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส  การ
ประยุกตใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส

3127-2001 วงจรดิจิตอล 3 (4)
(Digital circuits)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะหหลักการทํางานของวงจรดิจิตอลแบบตางๆ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทดสอบตรวจสอบคุณลักษณะทางไฟฟาของไอ ซ ีดิจิตอล        และ
วงจร

3. เพ่ือใหมีความสามารถในการประยุกตใชงานวงจรดิจิตอลในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีข้ันตอนมีความเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีตรอบคอบ และ
ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วัดและทดสอบคุณลักษณะทางไฟฟาของไอ ซ ีดิจิตอลและวงจร
2. เลือกใชไอ ซ ีดิจิตอลเพ่ือสรางวงจรอยางประหยัด
3. ประกอบและตรวจสอบการทํางานของวงจรดิจิตอลแบบตาง ๆ
4. ออกแบบวงจรดิจิตอลสําหรับงานควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกสในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบเลขฐานตาง ๆ  ลอจิกเกต  โครงสรางของวงจรรวมประเภท  TTL  และ

CMOS  คณิตศาสตรของ  Boolean  และสมการ  Logic De Morgan’s Theorem การลดตัวแปรในฟงกช่ัน วงจร
คอมบิเนช่ัน วงจรโมโนสเตเบ้ิลและสัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป ชิฟรีจิสเตอร  วงจรนับ วงจรพ้ืนฐาน A/D
และ  D/A  Converter  วงจรมัลติเพล็กซ  ดีมัลติเพล็กซ  ดีโคดเดอร  เอ็นโคดเดอร   คอมพาราเตอร  โครงสราง
และการใชงานหนวยความจําแบบตาง ๆ  การประยุกตใชงานวงจรดจิิตอลในงานเมคคาทรอนิกส

3127-2002 เมคคาทรอนิกสเบ้ืองตน 2 (2)
(Basic Mechatronic)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการทํางานรวมกันขององคประกอบในระบบเมคคาทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีความสามารถอธิบายการนําหลักการเทคโนโลยีไปใชในงานผลิตอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีความสามารถอธิบายหลักการ ออกแบบและพัฒนาสรางระบบเมคคาทรอนิกสท่ีมีระบบ
การทํางานไมซับซอน

4. มีกิจนิสัยในการสรางสรรคความคิดและพัฒนาเปนรูปธรรม
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายและพัฒนาการของเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส
2. เขียนผังโครงรางและอธิบายหลักการทํางานรวมกันของสวนประกอบในระบบเมคคาทรอนิกส
3. อธิบายรูปแบบและการทํางานของระบบควบคุมอัตโนมัติตาง ๆ
4. ยกตัวอยางและอธิบายข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาระบบเมคคาทรอนิกสเพ่ือระบบการผลิต
อัตโนมัติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา พัฒนาการและความหมายของเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส การประยุกตใชในอุตสาหกรรมการ

ผลิต และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ ระบบการวัด การประมวลผลดวยไมโครโปรเซสเซอร  การอินเตอรเฟ
สระบบควบคุมและแอคทูเอเตอรตาง ๆ หลักการทํางานพ้ืนฐานของระบบเมคคาทรอนิกส ระบบควบคุมแบบ
สัญญาณปอนกลับ ระบบควบคุมแบบลําดับ และเทคโนโลยีการควบคุมชั้นสูง เนนแนวคิดในการสังเคราะห
เทคโนโลยีทางกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร และการควบคุมเขาสูระบบเมคคาทรอนิกส

3127-2003 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3 (4)
(Sensor and Transducer)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ หลักการพ้ืนฐานของเซนเซอรและทรานสดิวเซอรแบบตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเลือกใชประเภท ชนิดของเซนเซอรไดอยางถูกตอง
3. เพ่ือใหมีความสามารถนําเซ็นเซอรไปประยุกตใชในงานวัดและควบคุมได

มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบการทํางานของเซนเซอรชนิดตาง ๆ
2. เลือกใชเซนเซอรไปประยุกตในงานวัดและควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติคุณสมบัติและหลักการทํางานของเซนเซอรและทรานสดิวเซอรแบบตาง ๆ ในงานวัด

และตรวจจับ ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ ความเร็ว เสียง แรงบิด พร็อกซิมิต้ีสวิทช และอุปกรณท่ี
เก่ียวของในการประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม

3127-2004 การควบคุมอัตโนมัติ 3 (4)
(Automation Control)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบหนวย มาตรฐาน ศัพท และความหมายในระบบการวัดและควบคุม
2. เพ่ือใหมีเขาใจการควบคุมแบบเปดและการควบคุมแบบปด และการควบคุมอัตโนมัติ
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3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการการวิเคราะหระบบควบคมุ ฟงคชั่นการควบคุม ปฏิกิริยาการควบคุม
ผลตอบสนองตอการควบคุมและเสถียรภาพของการควบคุม

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการควบคมุอัตโนมัติ
2. ออกแบบการควบคุมแบบเปดและการควบคุมแบบปดและการควบคุมอัตโนมัติ
3. ทดสอบ ฟงคชั่นการควบคุม ปฏิกิริยาการควบคุม ผลตอบสนองตอการควบคุม และเสถียรภาพ
ของการควบคุม

4. วิเคราะหระบบควบคุม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบการทํางานของเคร่ืองจักรกล อัตโนมัติการทดสอบการทํางานของ
เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติเคร่ืองจักรกลแบบตาง ๆ การวิเคราะหการทํางานของอุปกรณส่ังงานของเคร่ืองจักรกล
แบบอัตโนมัติ

3127-2005 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 3 (4)
(Programmable Logic Control)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางและสวนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
3. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
4. เพ่ือใหสามารถตออุปกรณรวมกับ โปรแกรมเมเบิลโลจิคอนโทรลเลอร
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานโปรแกรมเมเบิลโลจิคอนโทรลเลอร
2. เขียนโปรแกรม โปรแกรมเมเบิลโลจิคอนโทรลเลอร
3. ตออุปกรณรวมกับโปรแกรมเมเบิลโลจิคอนโทรลเลอร
4. ออกแบบวงจรควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลโลจิคอนโทรลเลอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการโครงสรางทางสถาปตยกรรมของโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร การอินเตอรเฟส การตออินพุทและเอาทพุท การเขียนแลดเดอรไดอะแกรมและการเขียน
โปรแกรมรูปแบบตาง ๆ และประยุกตใชในการควบคุมทางอุตสาหกรรม
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3127-2006 ไมโครคอนโทรลเลอร 3 (4)
(Microcontroler)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและโครงสรางระบบไมโครคอนโทรลเลอร
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมการทํางานของเคร่ืองกลไฟฟา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรกับระบบงานอ่ืนไดอยางถูกตอง
โดยคํานึงถึงมาตรฐานและประสิทธิภาพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและโครงสรางระบบไมโครคอนโทรลเลอร
2. อานและเขียน โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมการทํางานของเคร่ืองกลไฟฟา
3. แกไขโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรใหใชงานไดตามจุดประสงค

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการหลักการทํางาน โครงสรางระบบไมโครคอนโทรลเลอร การอานและการ

เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร วงจรและอุปกรณวงจรประกอบท่ีจําเปน การใชงานเพ่ือการทดสอบ คํา
ส่ังเขียนโปรแกรมประยุกตใชในงานควบคุม รวมกับอุปกรณเช่ือมตอตาง ๆ รวมถึงการใชงานรวมกับอุปกรณ
ควบคุม อ่ืน ๆ จําพวก โมดูลควบคุม  PLC หรือคอมพิวเตอรควบคุม

3127-2007 เทคโนโลยีการแปรรูปดวยเครื่องมือกล 3 (4)
(Machining Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการแปรรูปชิน้งานโลหะดวยเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหสามารถผลิตช้ินงานโลหะดวยเคร่ืองมือกล
3. เพ่ือใหสามารถกําหนดข้ันตอนการทํางานของเคร่ืองมือกลและอุปกรณการแปรรูป
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานใหตรงตอเวลา ขยัน อดทน รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิตแปรรูปชิน้สวนงานดวยเครือ่ง กลึง กัด ตัด ไส และเจียระไน
2. แปรรูปช้ินสวนงานจากแบบกําหนดดวยเคร่ืองกลึง กัด ตัด ไส และเจียระไน
3. เลือกและปรับคาพารามิเตอรท่ีสงผลตอคุณภาพการแปรรูปดวยเคร่ืองมือกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการแปรรูปช้ินสวนงานดวยเคร่ืองมือกลเชน งานกัด งานกลึง งานเจียระไนงานปรบั

รวมถึงงานประกอบโดยเนนใหนักศึกษาฝกฝนจนมีความเขาใจในวิธีการออกแบบ และสรางชิ้นงานทาง
วิศวกรรม ควบคุมลักษณะจําเพาะและขบวนการผลิตท่ีกําหนดให
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3127-2008 ระบบการควบคุมการเคลื่อนที่ 1 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการขบัเคล่ือนของมอเตอรและพารามิเตอรในการควบคุมมอเตอร
3. เพ่ือใหสามารถควบคุมการขับเคล่ือนมอเตอร
4. มีกิจนิสัยในการทํางานเปนระบบและศึกษาคนควาเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง
2. เลือกใชระบบอิเล็กทรอนิกสกําลังกับมอเตอรไฟฟา
3. การปรับต้ังคาพารามิเตอรของชุดควบคุมมอเตอร และควบคุมการทํางานของมอเตอร
4. ทดสอบการทํางานชุดควบคุมมอเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวหลักการระบบอิเล็กทรอนิกสกําลังและการขับเคล่ือนมอเตอรชนิดตางๆ DC

มอเตอร DC.Servo Motor AC.Motor AC.Servo Motor Stepping Motor รวมท้ังตัวตนกําลังของระบบเมคคา
ทรอนิกสอ่ืนๆ การประยุกตใชมอเตอรชนิดตางๆ ในระบบควบคุมอัตโนมัติ

3127-2101 เทคโนโลยีซีเอ็นซี 3 (4)
(CNC Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการระบบเครือ่งจักร CNC
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานเคร่ืองจักรกล CNC
3. เพ่ือใหสามารถการตรวจสอบและซอมบํารุงรักษาเบ้ืองตน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ความเขาใจหลักการระบบเครือ่งจักร CNC
2. เตรียมเคร่ืองจักรกล CNC และอุปกรณพ้ืนฐานสําหรับการผลิต
3. เขียนโปรแกรมเคร่ืองจักรกล CNC
4. แปรรูปช้ินสวนดวยเคร่ืองจักรกล CNC
5. ตรวจสอบและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล CNC
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานเครื่องมือกลสําหรับการผลิตชิ้นสวนท่ีใชในระบบควบคุม

โดย Numerical Control (NC) ระบบการเคล่ือนท่ีของแครเล่ือน ลักษณะและช้ินสวนของระบบตัวขับ NC
โครงสรางของโปรแกรม ซ ี เอ็น ซ ีรหัสคําสั่ง การบันทึกขอมูล การเขียนโปรแกรมแบบจุดไปจุดแบบเชิงเสน
ตรง เชิงเสนโคง การเลือกพารามิเตอร การเตรียมแผนงาน  การ Setup เคร่ืองจักรกลสําหรับการผลิต การตรวจ
สอบและบํารุงรักษาเบ้ืองตน

3127-2102 เทคโนโลยีแคด/แคม 2 (3)
(CAD   CAM Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรม CAD  CAM
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชโปรแกรม CAD  CAM ในระบบการผลิต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของโปรแกรม CAD CAM
2. วางแผนการผลิต ผลิตภัณฑโดยใชเทคโนโลย ีCAD CAM
3. เขียนแบบผลิตภัณฑ โดยใชโปรแกรม CAD
4. ควบคุมเคร่ืองจักรกลในระบบการผลิตท่ีใชโปรแกรม CAM
5. ตรวจสอบคุณภาพการผลิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใชโปรแกรม CAD คอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟแวรท่ีใชสําหรับ

CAD CAM พ้ืนฐานคณิตศาสตรท่ีใชแสดงคุณสมบัติของช้ินสวนงาน พ้ืนผิวและวัตถุทรงตัน เทคนิคการ
จําลอง รายงานรูปทรงตัน ศึกษาระบบ NC CNC และ DNC การใชงานของระบบปญญาประดิษฐ
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE) ในงานผลิตแปรรูป

3127-2103 หุนยนตอุตสาหกรรม 2 (3)
(Industrial Robotic)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะหหลักการทํางานของอุปกรณกําลังของหุนยนตอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถการออกแบบโปรแกรมท่ีใชควบคุมหุนยนตในงานอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหสามารถการทดสอบ ตรวจสอบ การทํางานของหุนยนตอุตสาหกรรม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีข้ันตอนมีความเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีตรอบคอบ และ
ปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบการทํางานของอุปกรณกําลังของหุนยนตอุตสาหกรรม
2. ออกแบบโปรแกรมสําหรับการควบคุมการทํางานของหุนยนตอุตสาหกรรม
3. ควบคุมดูแลใหหุนยนตทํางานตามระบบโปรแกรมท่ีเขียนไว
4. ตรวจสอบ และซอมบํารุงหุนยนตอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของอุปกรณกําลังของหุนยนต มอเตอร กระบอกสูบ การ

เขียนโปรแกรมควบคุม การประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม Robot Cell Design Types Robot Application,
Material Handling Application Processing Operation Assembly and Inspection หลักการใชหุนยนตใน F.M.S.
รวมถึงการประยุกตใชระบบเมชีนวิช่ัน รวมกับหุนยนต การตรวจสอบ ซอมบํารงุ และดูแลรักษาหุนยนตอุต
สาหกรรม

3127-2104 การควบคุมเครื่องกลไฟฟา 3 (4)
(Electric Machine Control)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา ระบบปองกันและระบบควบ
คุมเคร่ืองกลไฟฟา

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบวงจรปองกันและควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา
3. เพ่ือใหสามารถประกอบ ติดต้ัง ทดลองอุปกรณปองกันและควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางรอบคอบ เปนระเบียบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา ระบบปองกันและระบบควบคุม
เคร่ืองกลไฟฟา

2. ออกแบบวงจรปองกันและวงจรควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา
3. ประกอบ ติดต้ัง ทดลองอุปกรณปองกันและควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานโครงสราง คุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟากระแสตรงและกระแส

สลับ แบบ 1 เฟส หลายเฟส หมอแปลงไฟฟา การอานขอมูลจากเนมเพลทเคร่ืองกล อุปกรณและวงจรปองกัน
วงจรควบคุมแบบตาง ๆ การเดิน การหยุด การหมุนกลับทาง การควบคุมความเร็ว เคร่ืองมือในระบบควบคุม
การตอวงจรปองกัน วงจรควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา การตอเคร่ืองมือวัดในระบบควบคุม การตรวจ ทดสอบ และ
การแกไขขอบกพรองของวงจรควบคุม
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3127-2105 ระบบโรงงานอัตโนมัติ 2 (3)
(Factory Automation)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางและหลักการของระบบงานอัตโนมัติในการผลิต
2. เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักร ในการผลิตอัตโนมัติ
3. เพ่ือใหสามารถใชงานและปรับแตงโปรแกรมการควบคุมระบบการผลิต
4. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมลอจิกคอนโทรลเลอรและคอมพิวเตอรในงานอัตโนมัติ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางรอบคอบ เปนระเบียบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการของระบบงานอัตโนมัติในการผลิต
2. ออกแบบกระบวนการผลิตอัตโนมั ติติดต้ังอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ในงานอัตโนมัติ
3. เขียนโปรแกรมการควบคุมเคร่ืองจักรกลในสายการผลิต
4. ประยุกตใชโปรแกรมลอจิกคอนโทรลเลอรและคอมพิวเตอรกับงานอัตโนมัติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพ้ืนฐานระบบอัตโนมัติในอุตสหกรรมการผลิต หลักการของระบบและ

อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในงานอัตโนมัติ ระบบนิวแมติกส ไฮดรอลิกส เซนโซนิกส การออกแบบวงจรท่ีอยูบนพ้ืน
ฐานของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร เคร่ืองจักรกลท่ีควบคุมดวยเชิงเลข การเปรียบเทียบการควบคุม
ดวยมือและแบบอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุน ( FMS )

3127-2106 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 2 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและรูปแบบการเคล่ือนท่ีอุปกรณท่ีใชในการเคล่ือนท่ีรูปแบบตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใช ติดต้ังเคร่ืองตนกําลังในการขับเคล่ือนอุปกรณตามรูปแบบท่ีตองการ
3. เพ่ือใหสามารถเขียนสมการและคํานวณหาคาตางๆ และประยุกตใชงานระบบการเคล่ือนท่ีกับ
สถานีและระบบอัตโนมัติ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางรอบคอบ เปนระเบียบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการและรูปแบบการเคล่ือนท่ีอุปกรณท่ีใชในการเคล่ือนท่ีรูปแบบตาง ๆ
2. เลือกใช ติดต้ังเคร่ืองตนกําลังในการขับเคล่ือนอุปกรณตามรูปแบบท่ีตองการ
3. เขียนสมการและคํานวณหาคาตางๆ และประยุกตใชงานระบบการเคล่ือนท่ีกับสถานีและระบบ
อัตโนมัติและควบคุมระบบการเคล่ือนท่ีไดอยางถูกตองและแมนยํา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบของการเคล่ือนท่ีตาง ๆ แบบวงกลม แบบแพนดูลัม แบบเชิงเสน

เลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม เฟอง เกียร สไลด ทดสอบรูปแบบการเคล่ือนท่ี เลือกใชตนกําลังขับเคล่ือนอุปกรณ
เพ่ือใหไดรูปแบบการเคล่ือนท่ีๆ ตองการทดสอบระบบควบคุมและตัวแปรควบคุม เพ่ือใหไดตําแหนงและเวลา
ท่ีแมนยํา โดยศึกษาจากสมการ ตัวแปร ท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการเคล่ือนท่ี ประยุกตใชระบบการเคล่ือนท่ีกับ
สถานีหรือระบบอัตโนมัติ

3127-2107 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (3)
(Computer Programming)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรมภาษาตางๆ
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชตัวเขียน Editor และคําสั่งตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถออกแบบ  เขียนและทดสอบคําส่ังตางๆ
4. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมในงานตางๆ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางรอบคอบ เปนระเบียบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของโปรแกรมภาษาตางๆ
2. เขียนโครงสรางและอุปกรณของภาษาคอมพิวเตอรตางๆได 1 ภาษา
3. ใชงานตัวชวยเขียนโปรแกรมภาษา Editor ได
4. เขียนและทดสอบคําสั่งตาง ๆ ของภาษาคอมพิวเตอรได
5. ออกแบบและเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรตางๆ ได 1 ภาษา
6. ประยุกตใชงานโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรกับงานตางๆได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ โครงสรางของภาษาคอมพิวเตอรอยางนอย 1 ภาษาซ่ึงประกอบดวย คําสั่ง ตัวแปร

ฟงกชัน โมดูล โปรแกรมหลัก โปรแกรมยอย อ่ืนๆ โดยใชหลักการเขียนดวย Flow Chart หรือผังชวยอ่ืน ๆ
ประยุกตใชงานโปรแกรมภาษารวมกับงานอ่ืน ๆ เชน งานควบคุม งานขอมูล

3127-2108 การวัดและควบคุมคุณภาพ 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการนําขอมูลจากการวัดมาใชในงานควบคมุคุณภาพ
2. เพ่ือใหสามารถ หา รวบรวม แสดงผลและวิเคราะหขอมูลจากการวัดดวยวิธีการทางสถิติ
3. เพ่ือใหสามารถวัดละเอียดช้ินสวนตามแบบกําหนด
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4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางละเอียดถ่ีถวนและซ่ือตรงตอขอมูล
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการนําขอมูลจากการวัดมาใชในงานควบคมุคุณภาพ
2. วัดขนาดช้ินสวนงานดวยเวอรเนียรแคลิปเปอร ไมโครคอมพิวเตอร ไฮเกจเกจ บล็อก นาฬิกาวัด
3. วิเคราะหหาสาเหตุและวิธีการปองกันแกไขคาความผิดพลาดจากการวัด
4. วัดขนาดรูปทรงทางเรขาคณิตดวยเคร่ืองมือวัดโคออดิเนต เคร่ืองวัดความกลม ความเรียบผิว และ
เคร่ืองฉายเสนแสดงรูปราง

5. ปรับเทียบมาตรฐาน เวอรเนียรแคลิปเปอร ไมโครมิเตอร ไฮเกจ นาฬิกาวัด
6. วิเคราะหและแสดงผลจากการวัดเพ่ือการควบคุมคุณภาพตามขอกําหนดของการวัดและตรวจ
สอบ

 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวัดและควบคุมคุณภาพ การใชเคร่ืองมือวัดและอุปกรณการวัด

ละเอียดช้ินสวนงาน เวอรเนียรแคลิปเปอร เวอรเนียรไฮเกจ ไมโครมิเตอร นาฬิการวัด เกจบล็อก การหาคา
ความผิดพลาดจากการวัดและวิธีแกไขขอผิดพลาด การปรับเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือวัด มาตรฐานการวัดตรวจ
สอบและควบคุมคุณภาพ ระบบ ISO  JIS การวัดขนาดรูปทรงทางเรขาคณิต วัดความเรียบ ความตรง ความกลม
ความขนาน ความต้ังฉากดวยเคร่ืองทดสอบความกลม เคร่ืองวัดโคออดิเนต ความเรียบผิว เคร่ืองฉายเสนแสดง
รูปราง การแปรผลคาท่ีไดจากการวัดจากคาทางสถิติเชน คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนผานเคร่ืองมือทางสถิติ

3127-2109 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบและพัฒนาสรางตนแบบผลิตภัณฑเมคคาทรอนิกส
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบสรางหรือปรับปรุง ผลิตภัณฑเมคคาทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับระบบงาน
อัตโนมัติเพ่ือการผลิตในอุตสหกรรม

3. มีกิจนิสัยในการทํางานท่ีประณีต ขยัน อดทน และประหยัด
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการออกแบบและพัฒนาสรางตนแบบผลิตภัณฑเมคคาทรอนิกส
2. ออกแบบสรางหรือปรับปรุง ผลิตภัณฑเมคคาทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับระบบงานอัตโนมัติเพ่ือการ
ผลิตในอุตสหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบและสรางตนแบบผลิตภัณฑ ท่ีใชระบบเมคคาทรอนิกส

การเลือกใชเซนเซอรและทรานสดิวเซอร อุปกรณแอดทูเอเตอร การวิเคราะหระบบเมคคาทรอนิกส ศึกษาซอฟ
แวรท่ีจําเปนตอระบบเมคคาทรอนิกส ระบบการควบคุมตาง ๆ การอินเตอรเฟสคอมพิวเตอร การควบคุมและ
ประมวลผลขอมูลตามจริง ตัวอยางการประยุกตใชระบบเมคคาทรอนิกส ในงานผลิตอัตโนมัติ และผลิตภัณฑ
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ชาญฉลาด การประกอบติดต้ังและทดสอบผลิตภัณฑระบบเมคคาทรอนิกส ศึกษาเปรยีบเทียบกับกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเมคคาทรอนิกสจริงท่ีใชในงานอุตสาหกรรม

3127-2110 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะหหลักการทํางานและกรรมวิธีการผลิตแผนวงจรพิมพ  เทคนิคการใช
เทคโนโลยีติดต้ังอุปกรณบนแผนวงจรพิมพ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีข้ันตอนมีความเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีตรอบคอบ และ
ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและขัน้ตอนการทํางานและเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีใชในงานผลิตผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส

2. วางแผนระบบการผลิตแผนวงจรพิมพ  การใชเทคโนโลยีติดต้ังอุปกรณบนแผนวงจรพิมพ
3. ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิต
4. ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
5. ซอมบํารุงและดูแลรักษาเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการผลิตแผนวงจรพิมพ การประกอบแผนวงจรพิมพ  การบัดกรี การ

ทดสอบ และการใชเทคโนโลยีติดต้ังอุปกรณบนผิว (Surface  mount technology) สําหรับการสรางผลิตภัณฑ
ทางอิเล็กทรอนิกส  การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิต  การซอมบํารุงและดูแลรักษาเคร่ืองจักรใน
ขบวนการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส

3127-2111 การส่ือสารและระบบเครือขาย 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการระบบเครอืขายท่ีใชในงานควบคุม
2. เพ่ือใหเลือกใชรูปแบบมาตรฐานการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงรวมของคอมพิวเตอร โมดูลควบคุม และ
โมดูลตาง ๆ ในระบบไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย

3. เพ่ือใหเลือกใชอุปกรณฮารดแวรและซอฟทแวรท่ีใชงานระบบเครือขายไดอยางเหมาะสม
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มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบระบบเครือขายท่ีใชในงานควบคุม
2. เลือกมาตรฐานการส่ือสารท่ีใชเช่ือมโยงอุปกรณในระบบควบคุมผานระบบเคร่ือขาย
3. เลือกใชฮารดแวรและซอฟแวรท่ีใชในงานระบบเครือขาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานหลักการส่ือสารขอมูลระบบเครือขายในรูปแบบคอมพิวเตอรผสมผสานกับโมดูล

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
และมาตรฐานอ่ืน ๆ

3127-2112 ระบบการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรควบคุม 3 (4)
( CIM )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและโครงสรางของระบบการผลิตท่ีใชระบบควบคมุดวยไมโคร
คอมพิวเตอร

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบสถานีซ่ึงเปนองคประกอบของระบบการผลิต การขนถายวัสดุระหวาง
สถานีในระบบ การควบคุมการทํางานของสถานีตางๆในระบบและออกแบบระบบเฝามองในรูป
แบบตาง ๆ

3. เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของสถานีในระบบ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ละเอียดรอบคอบ ประหยัด และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและโครงสรางของระบบการผลิตท่ีใชระบบควบคมุดวยไมโครคอมพิวเตอร
2. ออกแบบสถานีซ่ึงเปนองคประกอบของระบบการผลิต  ระบบขนถายวัสดุระหวางสถานีตาง ๆ
ระบบควบคุมการทํางานของสถานีตาง ๆ ในระบบ ระบบเฝามองในรูปแบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและโครงสรางของกระบวนการผลิตโดยใชไมโครคอมพิวเตอร ใช

งานและควบคุมสถานีตางๆในรูปแบบเด่ียว (Alone) แบบกลุม (Group) แบบรวม (Integrate) โดยควบคุมท้ัง
แบบปกติ (Manual) อัตโนมัติ (Auto) สัมพันธ (Synchronize) กับสถานีอ่ืนๆ ในระบบ ปรับแตงวิธีการเคล่ือนท่ี
และเปล่ียนแปลงทิศทางของวัสดุดวยสายพานลําเลียงถาดหมุน (Pallet) หยิบจับ (Pick & Press) หมุน (Rotate)
เหว่ียง (Swivel) หยุด (Stopper) เล้ียว (Guide) ประต ู(Gate) ทดสอบใชงานระบบจัดเก็บ (Storage) ระบบสะสม
ขอมูลจากตนทาง (Income) จนกระท่ังถึงปลายทางสุดทาย (Outcome) รวมท้ังระบบเฝามองจากระบบควบคุม
รวม CADA จนถึงระบบควบคุมระยะไกล (Remote Access Control)
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3127-2113 การจัดการงานซอมบํารุงเมคคาทรอนิกส 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางสวนประกอบของระบบเมคคาทรอนิกส
2. เพ่ือใหสามารถจัดการซอมบํารงุระบบเมคคาทรอนิกส
3. เพ่ือใหสังเคราะหแกไขและซอมบํารุงวัสดุอุปกรณเก่ียวกับระบบ
4. เพ่ือใหสามารถประมาณการคาใชจายในการซอมบํารุงไดอยางถูกตอง
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเก่ียวกับโครงสรางสวนประกอบของระบบเมคคาทรอนิกส
2. วิเคราะหสาเหต ุขอบกพรอง และอาการของระบบเมคคาทรอนิกส
3. ตรวจซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในระบบ และประมาณราคาซอมบํารุง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการวิธีการจัดการในงานอุตสาหกรรมดานการซอมบํารุงการลงรายละเอียดในแบบตรวจ

ซอม การรายงานอุปกรณที่เสียหาย ตอผูรับผิดชอบระดับสูง การวิเคราะหสาเหตุและเสนอวิธีการแกไข การ
ประมาณการคาใชจายในการซอมบํารุงในเชิงเศรษฐศาสตร

3127-2114 คณติศาสตรไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 3 (3)
(Electric & Electronic Mathematics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของสมการดิฟเฟอเรนเชยีล การแปลงลาปลาส ฟูเรียร และการ
วิเคราะหนูเมอริคอล

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหวงจรไฟฟา และสัญญาณไฟฟาโดยการแกสมการดิฟเฟอเรนเชียล การ
แปลงลาปลาส ฟูเรียร และการวิเคราะหนูเมอริคอล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของสมการดิฟเฟอเรนเชียล การแปลงลาปลาส ฟูเรียร และการวิเคราะหนูเม
อริคอล

2. วิเคราะหทรานเซียนตในวงจรไฟฟาดวยเทคนิคการแกสมการดิฟเฟอเรนเชียล
3. วิเคราะหวงจรไฟฟาและระบบลิเนียรดวยเทคนิคการแปลงลาปลาส
4. วิเคราะหสัญญาณไฟฟาดวยเทคนิคการวิเคราะหฟูเรียร
5. วิเคราะหปญหาทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดวยเทคนิคการวิเคราะหนูเมอริคอล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการวิเคราะหทรานเซียนตในวงจรไฟฟาดวยสมการดิฟเฟอเรนเชียล การแปลงลาปลาส การ

วิเคราะหสัญญาณดวยฟูเรียร การวิเคราะหนูเมอริคอล

3127-2115 ประดิษฐกรรมเมคคาทรอนิกส 3 (*)
( Mechatronic Invention )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบโครงงาน ช้ินงานท่ีใชระบบเมคคาทรอนิกส
2. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะจากระบบเมคคาทรอนิกสมาประดิษฐผลงานท่ีนําไปใชได
3. เพ่ือใหสามารถวางแผนการทํางาน การดําเนิน การนําเสนอโครงงาน การทํางานรวมกันเปนทีม
4. เพื่อนําเสนอผลงานและเผยแพรกับคณะกรรมการและบุคคลทั่วไป

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบโครงงาน ช้ินงานท่ีใชระบบเมคคาทรอนิกส
2. ออกแบบโครงงาน ช้ินงานเก่ียวกับระบบเมคคาทรอนิกส
3. เขียนโครงการ ดําเนินงานตามโครงการท่ีกําหนดอยางเปนระบบ
4. นําเสนอผลงานกับคณะกรรมการและบุคคลทั่วไป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและประมวลความรูในรายวิชาตางๆ รวมกันเปนทีมเพ่ือออกแบบโครงงานดวยข้ันตอนท่ีถูกตอง

สวยงามต้ังแต ชื่อเรื่อง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ จุดประสงค เปาหมาย โดยแจกแจงรายละเอียด
การจัดทําต้ังแต  การออกแบบ วิธีดําเนินการ  ชวงเวลาดําเนินการ และนําเสนอผลงานในระดบัแผนก วิทยาลัย
สถาบัน ชาติ โดยฝกใหมีการนําเสนอ อยางเปนรูปแบบ ท้ังเอกสารและภาพประกอบ

3127-2116 วิทยาการกาวหนาเมคคาทรอนิกส 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคนควาหาขอมูลเก่ียวกับวิทยาการเมคคาทรอนิกสจากแหลงตางๆ
2. เพ่ือใหสามารถนําขอมูลเก่ียวกับวิทยาการเมคคาทรอนิกสมานําเสนอ เผยแพร ประดิษฐ คิดคน
สรางส่ิงใหม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม ชางสังเกต ชางคิด ชางประดิษฐ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการวิธีการคนควาหาขอมูลเก่ียวกับวิทยาการเมคคาทรอนิกสจากแหลงตางๆ
2. นําเสนอ เผยแพร ประดิษฐ คิดคนสรางส่ิงใหมๆ  จากขอมูลเก่ียวกับวิทยาการเมคคาทรอนิกส
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคนควาหาขอมูลเก่ียวกับวิทยาการเมคคาทรอนิกสจากแหลงตางๆ ความกาวหนาและการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมและเทคโนโลยีเก่ียวกับ เคร่ืองกลไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุมและคอมพิวเตอร ในสาขา
เมคคาทรอนิกส

3127-2117 ปญหาพิเศษเมคคาทรอนิกส 3 (*)
(Mechatronic Special Problem)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหเพ่ือแกปญหา วิเคราะหเพ่ือพัฒนา วิเคราะหเพ่ือสืบคนเก่ียว
กับปญหาพิเศษทางเมคคาทรอนิกส

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหเพ่ือแกปญหา เพ่ือพัฒนา เพ่ือสืบคนขอมูลเก่ียวกับปญหาพิเศษทางเมคคา
ทรอนิกสพรอมท้ังนําเสนออยางเปนระบบ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมและปฏิบัติงานอยางมีระเบียบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการวิเคราะหเพ่ือแกปญหา วิเคราะหเพ่ือพัฒนา วิเคราะหเพ่ือสืบคนเก่ียวกับปญหา
พิเศษทางเมคคาทรอนิกส

2. ดําเนินการ วิเคราะหเพ่ือแกปญหา หรือวิเคราะหเพ่ือพัฒนา หรือวิเคราะหเพ่ือสืบคนเก่ียวกับ
ปญหาพิเศษทางเมคคาทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล

และรายงานผล หัวของานพิเศษงานเมคคาทรอนิกสตาง ๆ ตามความเหมาะสม

3127-4101 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 1 5 (*)
3127-4102 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 2 5 (*)
3127-4103 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 3 4 (*)
3127-4104 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนการทํางาน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการวิเคราะหและแกปญหางาน
3. เพ่ือใหมีทักษะในการควบคุมคุณภาพการผลิตและทํางาน
4. เพ่ือใหมีทักษะในการควบคุมเคร่ืองกลการผลิตอัตโนมัติ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการทํางานอยางเปนระบบ
2. วิเคราะหและแกปญหางานในกระบวนการ
3. ทํางานโดยมีการควบคุมคุณภาพ
4. ควบคุมและใชงานเคร่ืองกลการผลิตอัตโนมัติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติงานในการวางแผน วิเคราะหแกปญหาควบคุมคุณภาพ งานควบคุมเคร่ืองกล การผลิต

อัตโนมัติ

3127–6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง

การ ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จในเวลา
ท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

จุดประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สามารถปฏิบัติงานในระดับชางเทคนิค ผูควบคุม
งาน ผูชวยวิศวกร หรือประกอบอาชีพสวนตัว  มีความรู ความสามารถ เจตคติ และประสบการณในดาน
ตาง ๆ  ดังตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา    สังคม    มนุษยศาสตร    คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร    นําไปใชในการคนควา    พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ใหเกิดความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐาน     ของชางเทคนิค
ท่ีเกีย่วของกบัการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม  และสามารถติดตาม
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  นํามาพัฒนางานอาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหมีประ
สิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห  แกปญหา  สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี   มีความรับผิดชอบตอตัวเอง  ครอบครัวและสังคม  มีคุณธรรม    
จริยธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรค  หรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. บริการดานวงจรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส
7. บริการดานการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ัวไป
8. บริการคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ัวไป
9. บริการงานสารสนเทศทั่วไป

สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร
10. บริการดานคอมพิวเตอรฮารดแวรและอุปกรณตอพวง
11. บริการดานระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ดวยคอมพิวเตอร

สาขางานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
10. พัฒนาและใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
11. พัฒนาระบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

สาขางานระบบเครือขายและสารสนเทศ
10. บริการงานดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
11. บริการงานดานระบบสารสนเทศและอินเตอรเน็ต

สาขางานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย
10. บริการดานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย
11. บริการดานคอมพิวเตอรกราฟก
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

______________________________

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร   รวมไมนอยกวา  94  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24  หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 64  หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 27  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 94 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบ
เทาในประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง  สาขา
วิชาชางอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด 3 (4)
3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 2 (3)
3105-0003 งานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (3)
3105-0004 งานพ้ืนฐานวงจรพัลสและดิจิตอล 2 (3)
3128-0001 ไมโครโปรเซสเซอรเบ้ืองตน 3 (5)

รวม 19 (31)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา 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 ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3128-1001 เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส 3 (4)
3128-1002 วงจรดิจิตอล 3 (4)
3128-1003 โปรแกรมโครงสราง 1 3 (4)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 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 การออกแบบวงจรดิจิตอล 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 อุปกรณมัลติมีเดีย 3 (4)
3128-2020 ระบบมัลติมิเดียบนเวบ 3 (4)
3128-2021 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบ้ืองตน 3 (4)
3128-2022 โปรแกรมสําเร็จรูปดานมัลติมีเดีย 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 การประยุกตใชคอมพวิเตอรในงานอุตสาหกรรม 3 (4)
3128-2103 การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 3 (4)
3128-2104 ไมโครคอนโทรลเลอร 3 (4)



สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

233

3128-2105 โปรแกรมเมเบิล  ลอจิก  คอนโทรล 3 (4)
3128-2106 งานบริการคอมพิวเตอรฮารดแวร 3 (4)
3128-2107 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอรฮารดแวร 3 (4)
3128-2108 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอรฮารดแวร 3 (4)
3128-2109 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอรฮารดแวร 3 (4)
3128-4101 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรฮารดแวร 1 5 (*)
3128-4102 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรฮารดแวร 2 5 (*)
3128-4103 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรฮารดแวร 3 4 (*)
3128-4104 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรฮารดแวร 4 4 (*)

2. วิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3128-2201 โปรแกรมโครงสราง  2 3 (4)
3128-2202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 3 (4)
3128-2203 การประมวลผลแฟมขอมูล 3 (4)
3128-2204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  2 3 (4)
3128-2205 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3 (4)
3128-2206 วิศวกรรมซอฟตแวร 3 (4)
3128-2207 พ้ืนฐานปญญาประดิษฐ 3 (4)
3128-2208 งานบริการคอมพิวเตอรซอฟตแวร 3 (4)
3128-2209 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอรซอฟตแวร 3 (4)
3128-2210 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอรซอฟตแวร 3 (4)
3128-2211 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอรซอฟตแวร 3 (4)
3128-4201 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร 1 5 (*)
3128-4202 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร 2 5 (*)
3128-4203 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร 3 4 (*)
3128-4204 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร 4 4 (*)

3. วิชาชีพสาขางานระบบเครือขายและสารสนเทศ
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3128-2301 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (4)
3128-2302 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ 3 (4)
3128-2303 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ 3 (4)
3128-2304 การจัดการระบบฐานขอมูลบนเครือขาย 3 (4)
3128-2305 ความปลอดภัยบนเครือขาย 3 (4)
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3128-2306 เคร่ืองมือวัดและทดสอบระบบเครือขาย 3 (4)
3128-2307 งานบริการระบบเครือขายและสารสนเทศ 3 (4)
3128-2308 ประดิษฐกรรมระบบเครือขายและสารสนเทศ 3 (4)
3128-2309 วิทยาการกาวหนาระบบเครือขายและสารสนเทศ 3 (4)
3128-2310 ปญหาพิเศษระบบเครือขายและสารสนเทศ 3 (*)
3128-4301 ปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ 1 5 (*)
3128-4302 ปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ 2 5 (*)
3128-4303 ปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ 3 4 (*)
3128-4304 ปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ 4 4 (*)

4. วิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3128-2401 อิมเมจโปรเซสซิง 3 (4)
3128-2402 การเขียนโปรแกรมมัลติมิเดีย 3 (4)
3128-2403 คอมพิวเตอรชวยสอน 3 (4)
3128-2404 การวิเคราะหระบบและออกแบบงานมัลติมิเดีย 3 (4)
3128-2405 การผลิตดิจิตอลวิดีโอ 3 (4)
3128-2406 การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย 3 (4)
3128-2407 การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (4)
3128-2408 โปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (4)
3128-2409 งานบริการคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 3 (4)
3128-2410 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 3 (4)
3128-2411 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอมัลติมิเดีย 3 (4)
3128-2412 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 3 (4)
3128-4401 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 1 5 (*)
3128-4402 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 2 5 (*)
3128-4403 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 3 4 (*)
3128-4404 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 4 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3128-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3128-0001 ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน 3 (5)
(Microprocessor Fundamental)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาเครื่อง  สั่งงานไมโครโประเซสเซอร
3. เพื่อใหสามารถประกอบและทดสอบการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร
4. เพื่อใหสามารถใชไมโครโพรเซสเซอรรวมกับอุปกรณประกอบตาง ๆ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยรูจักศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมและประยุกตใชงานตามสภาพทองถ่ินมาแกปญหา
และพัฒนางานอาชพี

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

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับโครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร  การเช่ือมตอระบบ  Bus ตาง ๆ  ชุด

คําสั่ง  การเขียนโปรแกรม  การปอนขอมูลผาน  Key board,    Key S.W.,  Data bus,    การใชอุปกรณอินพุตเอา
พุต  การแสดงผลบนจอภาพ  หลอดไฟ  LED    Seven-segment    Buzzer    Relay  การประยุกตใชในวงจรการ
ควบคุมปด-เปดวงจรไฟฟาตามเง่ือนไขตาง ๆ  การเพิ่ม-ลดแสงสวาง  การปรับทิศทางการหมุนของมอเตอรไฟ
ฟากระแสตรง  และกระแสสลับ  การแสดงผลคาอุณหภูมิเปนตัวเลข

3128-1001 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3 (4)
(Electronics Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติทางไฟฟา พารามิเตอร และการทํางานของอุปกรณเซมิคอนดัก
เตอรในยานความถ่ีตํ่า

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบวงจรทรานซิสเตอร การออกแบบวงจรจายกําลัง
3. เพ่ือใหสามารถวัดและทดสอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจคุณสมบัติทางไฟฟา พารามิเตอรและการทํางานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในยานความถ่ี
ตํ่า

2. ออกแบบวงจรทรานซิสเตอร
3. วัดทดสอบและวิเคราะหการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติทางไฟฟา พารามิเตอรและการใชงานของไดโอด ทรานซิสเตอร

เฟตและออปแอมป การแปลความหมายจาก Data Sheet การใหไบแอส การวิเคราะหและออกแบบวงจรจาย
กําลังและวงจรขยายในยานความถ่ีตํ่าสําหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค และวงจรขยาย
กําลัง การวัดและทดสอบวงจรใชงานอุปกรณโซลิตสเตตอิเล็กทรอนิกส

3128-1002 วงจรดิจิตอล 3 (4)
(Digital Circuit)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอล
2. เพ่ือใหสามารถวัดและทดสอบวงจรดิจิตอล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การออกแบบวงจรดิจิตอล  แบบคอมบิเนช่ันและซีเควนเชียล
2. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอล
3. ประยกุตใชงานวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานและการออกแบบวงจรดิจิตอล ดิจิตอลลอจิกเกต คุณสมบัติ

ของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมตอลอจิกเกต การลดรูปสมการลอจิก การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน วงจรเขา
รหัส วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล วงจรมัลติเพล็กซ วงจรดีมัลติเพล็กซ วงจรคํานวณทางคณิตศาสตรและ
วงจรเปรียบเทียบ วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬกิา วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร ฟลิบฟลอบ วงจรนับ วงจร
เล่ือนขอมูล วงจรแปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจิตอล โครงสรางคุณสมบัติและการใชงานหนวยความ
จําแบบตาง ๆ
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3128-1003 โปรแกรมโครงสราง  1 3 (4)
(Structure Programming 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิธีการแกปญหาและการออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบชองผังงาน
หรือคําส่ังเทียม

2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาระดับสูงท่ีจัดอยูในประเภทโครงสราง จาก
อัลกอริทึมท่ีออกแบบไว

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูในการพัฒนาโปรแกรมในงานอาชีพได
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีการแกปญหาและออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบชองผังงานหรือคําส่ังเทียม
2. วิเคราะหและออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบของผังงานหรือคําส่ังเทียม
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรตามรูปแบบงานท่ีออกแบบไว ดวยภาษาระดับสูงเชิงโครงสราง
4. ทดสอบและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหทํางานไดตามท่ีตองการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวิเคราะหข้ันตอนและผังงาน ภาษาโครงสราง ภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง

ที่จัดอยูในประเภทภาษาโครงสราง โดยเลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึง ชนิดขอมูล และรูปแบบของการกําหนด
ขอมูลคาคงที่ ตัวแปร การสรางฟงกชั่นหรือโปรแกรมยอย การควบคุมการทํางานของโปรแกรม (Control 
Statements) อารเรย สตริง พอยเตอร ขอมูลแบบโครงสราง การจัดการแฟมขอมูล และการแสดงผลบนจอภาพ
ในรูปแบบของเท็กซและกราฟกโหมด การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาระดับสูงที่จัดอยูในประเภทโครง
สราง Pascal หรือ C การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือประยุกตในงานอาชีพ

3128-2001 ระบบปฏิบัติการ 3 (4)
(Operating System)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางานของระบบปฏิบัติการ การจัดการเก่ียวกับโพรเซส  หนวยความจํา
อุปกรณอินพุตเอาตพุต จัดการแฟม ระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลของระบบปฏิบัติการ

2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรได
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดการหนวยความจํา อุปกรณอินพุตเอาตพุต แฟม ระบบรักษาความปลอดภัย
2. จัดการเก่ียวกับโพรเซส หนวยความจํา อุปกรณอินพุตเอาตพุต แฟม ระบบรักษาความปลอดภัย
ขอมูลของระบบปฏิบัติการ

3. ประยุกตใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ สถาปตยกรรม วิวัฒนาการของ
ระบบปฏิบัติการ หนาท่ีและหลักการทํางานของระบบปฏิบัติการ การจัดการเก่ียวกับโพรเซส การจัดการหนวย
ความจําหลัก การจัดการหนวยความจําสาํรอง การจัดการอุปกรณอินพุต เอาตพุต การจัดการเก่ียวกับแฟม (Files 
Management) ความปลอดภัยของระบบและการปองกันระบบ

3128-2002 คอมพิวเตอรและอุปกรณ 3 (4)
(Computer and Peripherals)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถทดสอบการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร
3. เพื่อใหสามารถกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรตามความตองการของระบบงาน
ประกอบการติดต้ัง ตรวจสอบและปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ
2. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณตาง ๆ ตามความตองการของระบบงานคอมพิวเตอร
ประกอบและติดต้ังอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถทํางานไดตามท่ีกําหนด

3. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร คุณลักษณะของคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงตางๆ การเลือกหนวยความจํา จอภาพแบบตางๆ ดิสกไดรฟแบบตาง ๆ สแกนเนอร เคร่ืองพิมพ
แบบตางๆ เครื่องอานและเขียนบารโคด เคร่ืองอานและเขียนซีดีรอม การประกอบและติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร 
การติดต้ังอุปกรณตอพวงตาง ๆ การทดสอบ การวิเคราะหขอขัดของ และการแกปญหา
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3128-2003 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3 (4)
(Computer Network System)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ มาตรฐานของระบบเครือขายและการใชงาน
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบติดต้ังและวางระบบเครือขาย
3. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง เซตอัพอุปกรณเนตเวิรกตาง ๆ และดูแลบํารุงรักษาระบบเครือขาย
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ มาตรฐานของระบบเครือขายและการใชงาน
2. จําแนกคณุสมบัติมาตรฐานระบบเครอืขาย
3. ออกแบบติดต้ังระบบเครือขาย
4. เชื่อมตอระบบเครือขาย แบบตาง ๆ
5. ทดสอบการทํางานของอุปกรณเนตเวิรก ตรวจสอบและบํารงุรักษาระบบเครือขาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของโครงสรางขอมูล
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมใชงานโครงสรางขอมูล
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชโครงสรางขอมูลท่ีเหมาะสมกับระบบงานท่ีตองการ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดโครงสรางขอมูลท่ีเหมาะสมกับความตองการของระบบงาน
2. ออกแบบอัลกอริทึมกําหนดการทํางานของโปรแกรม
3. เขียนโปรแกรมตามอัลกอรีทึมท่ีออกแบบไวดวยภาษาคอมพิวเตอรท่ีเลือก
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4. ประยุกตใชโครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ โครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ อารเรย  สแตค คิว ลิงคลิสท ทรี การจัดการและ
ประมวลผลแฟมขอมูลเบ้ืองตน การออกแบบและเขียนโปรแกรมในการจัดการโครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ

3128-2005 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 3 (4)
(Object-Oriented  Programming 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนโปรแกรมในลักษณะ GUI (Graphic User Interface)
2. เพ่ือใหสามารถพัฒนาระบบการเขียนโปรแกรมทํางานภายใตระบบปฏิบัติการวินโดว
3. เพ่ือใหสามารถ คอมไพล (Compile) Debug และทดสอบใชงานโปรแกรมท่ีเขียน
4. เพ่ือใหสามารถใชภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีทํางานภายใตระบบปฏิบัติการวินโดวมา
ประยุกตเขียนโปรแกรมใชงานเบ้ืองตน

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2. เขียนโปรแกรมลักษณะ Graphic User Interface
3. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุประยุกตในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และปฏิบัติ หลักการการเขยีนโปรแกรมในลักษณะ GUI (Graphic User Interface)  การเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษาท่ีทํางานภายใตวินโดว Visual Basic Delphi Visual C++  เพ่ือใหรูจักการกําหนด
คุณสมบัต ิ (Property) Method การโปรแกรมคําส่ังตามเหตุการณ (Event-Driven Programming)  Class and
Objects การสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance)

3128-2006 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 (4)
(Digital Circuit Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการออกแบบวงจรดิจิตอล
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบวงจรดิจิตอลโดยเลือกใชไอซีจาก Data Sheet
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบวงจรดิจิตอล
2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณดิจิตอลท่ีเหมาะสมกับระบบงานท่ีออกแบบ
3. ทดสอบและปรับปรุงวงจรดิจิตอลท่ีออกแบบ
4. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานวงจรท่ีออกแบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบวงจรคอมบิเนชันและวงจรซีเควนเชียล การเลือกและ

ประยุกตใชดิจิตอลไอซีชนิด SSI และ MSI ในการออกแบบ การออกแบบวงจรถอดรหัส หนวยความจําแบบ
ตาง ๆ การใชงานและการขยายไอซีหนวยความจํา การออกแบบวงจรดิจิตอลโดยใชอุปกรณลอจิกท่ีสามารถ
โปรแกรมได (Programmable Logic Device : PLD)

3128-2007 การใชงานไมโครโปรเซสเซอร  3 (4)
(Microprocessor Applications)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางและสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร การเช่ือมตอระหวาง
ไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา อุปกรณอินพุต-เอาตพุต และชิพซัพพอรต

2. เพ่ือใหมีความเขาใจชุดคําส่ังและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครโปรเซสเซอร
3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอรในงานควบคุม แกปญหาท่ีเกิดจากการเขียน
โปรแกรมและการออกแบบวงจร

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร
2. ออกแบบวงจรเช่ือมตอระหวางไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา พอรตอินพุต-เอาตพุต และ
ชิพซัพพอรต

3. เขียนโปรแกรมใหไมโครโปรเซสเซอรติดตอกับหนวยความจํา พอรตอินพุต- เอาตพุต และชิพ
ซัพพอรต

4. ประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอรในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ โครงสรางและสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณ
และขบวนการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร ระบบบัสและการเช่ือมตอไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความ
จําและอุปกรณอินพุต เอาตพุต การอินเตอรรัพต ขบวนการดีเอ็มเอ การอางตําแหนง (Addressing) ชุดคําสั่งและ
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครโปรเซสเซอร หลักการออกแบบวงจรเช่ือมตอระหวางไมโคร
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โปรเซสเซอรกับชิพซัพพอรต และวงจรแปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจิตอล การประยุกตใชไมโคร
โปรเซสเซอรในการควบคุมอุปกรณภายนอก

3128-2008 เทคนิคการอินเตอรเฟส 3 (4)
(Interface Technique)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเทคนิคการอินเตอรเฟสไมโครคอมพิวเตอร การออกแบบวงจรเช่ือมตอ การ
เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน การวิเคราะหและทดสอบขอมูลและระบบเช่ือมตอ

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบวงจรเช่ือมตอและเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน วิเคราะหและ
ทดสอบขอมูลและระบบเช่ือมตอ ใหบริการงานดานระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ดวย
คอมพิวเตอร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบระบบงานท่ีตองการควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร
2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของกับระบบงาน
3. ประกอบและติดต้ังวงจรเช่ือมตอกับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรตามท่ีออกแบบไว
4. ทดสอบและปรับปรุงช้ินงาน โปรแกรมควบคุมติดตอกับวงจรเช่ือมตอ
5. บํารงุรักษาระบบงานควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
6. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานวงจรท่ีออกแบบไว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคการอินเตอรเฟส มาตรฐานของพอรตและบัสตางๆ การอินเตอรเฟส

กับหนวยเอาตพุต อินพุตพ้ืนฐานและการแปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจิตอลโดยผานทางพอรตขนาน 
พอรตอนุกรม การดอินเตอรเฟส การอินเตอรเฟสกับหนวยความจําโดยเนนการควบคุมอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 
ดวยคอมพิวเตอร

3128-2009 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (4)
(System  Analysis and Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและขัน้ตอนของพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการวิเคราะหหาความตองการของผูใชระบบและองคกร
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรตามความตองการของผูใชระบบ
และองคกรได
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4. เพ่ือใหสามารถจัดทํา Design book ในรูปแบบของ Data Flows Diagram  Data Dictionary
Structure Chart ได

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบงานตามความตองการของผูใชและองคกร
2. จัดทํา Design book ท่ีมี  Data Flows Diagram  Data Dictionary. และ Structure Chart  ตามความ
ตองการของระบบงาน

3. ออกแบบและพัฒนาระบบงาน ในรูปแบบของโมเดลหรือโครงสราง
4. ตรวจสอบและแกไข ปรับปรุง ระบบงานท่ีออกแบบไว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของกระบวนการพัฒนาระบบ วิธีการหาความตองการของผูใช  และ

องคกรท่ีเก่ียวของกับระบบ การสราง Design Book  ท่ีมี  Data Flow  Data Dictionary โดยอาศัยความรู 
Structure Analysis  สรางตนแบบจําลองใหอยูในรูปของโมเดลหรือสรางโครงสรางท่ีมีรายละเอียดเพ่ือนําไปใช
ตอไป การนําผลวิเคราะหไปออกแบบระบบ การบริหารและการจัดการ นํากรณศีกึษาในการออกแบบระบบ
งานท่ีนําเอาคอมพิวเตอรมาประยุกตใช

3128-2010 การส่ือสารขอมูล 3 (4)
(Data Communication)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการส่ือสารขอมูล แบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส รูปแบบ และทิศทาง
การรับสงขอมูลแบบตาง ๆ

2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชมาตรฐานการรับสงขอมูลแบบตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถทดสอบการทํางานของเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการส่ือสารขอมูล
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการติดตอส่ือสารขอมูลในรูปแบบตาง ๆ
2. ทดสอบการทํางานของเคร่ืองมือ-อุปกรณ และเทคโนโลยีการส่ือสารขอมูลแบบใหม
3. ออกแบบ และวางระบบเครือขายคอมพิวเตอร
4. บํารุงรักษาระบบสื่อสารขอมูล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการการส่ือสารขอมูล การส่ือสารแบบทิศทางเดียว (Simplex) ก่ึงสองทิศ

ทาง (Half Duplex) แบบสองทิศทาง (Full Duplex) ระบบสายสง ระบบโครงขายโทรศัพทและการสื่อสาร   ขอ
มูลระยะไกล การรับ สงขอมูลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส  การตรวจสอบขอมูล  มาตรฐานการติดตอส่ือ
สารแบบอนุกรมและขนาน เชน RS-232 ,RS422,RS-433 ,RS-449 ,RS-485 และ Centronics อุปกรณติดตอส่ือ
สาร Modem, Communication Interface Card, Fiber Optics Cable การสื่อสารขอมูลในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การทํางานของเทคโนโลยีการส่ือสารแบบใหม ๆ

3128-2011 การจัดการและดูแลระบบเครือขาย 3  (4)
(Network Administrator and Management)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดการและดูแลระบบเครอืขาย
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังระบบปฏิบัติการเครือขาย  Windows NT, Windows 2000 Server, Linux,

Unix และซอฟตแวรอ่ืนท่ีทํางานรวมกับ NOS
3. เพื่อใหสามารถบริหารจัดการระบบเครือขาย
4. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบหาขอผิดพลาดของระบบเครือขาย (Fault Network Trouble Shooting)
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ังระบบปฏิบัติการเครือขาย (Installation Network Operating System)
2. บริหารจัดการระบบเครือขาย
3. ดูแลระบบเครือขาย
4. บํารุงรักษาระบบเครือขาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวางแผนและจัดการระบบเครือขายอยางมีระบบ หนาท่ีและความรับ

ผิดชอบของผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร การติดต้ังระบบปฏิบัติการเครือขาย (Installation Network 
Operation System)  Windows NT, Windows 2000 Server, Linux , Unix  และซอฟตแวรอ่ืนท่ีทํางานรวมกับ
ระบบปฏิบัติการเครือขาย (NOS) การกําหนดสิทธิการใชงาน การตรวจสอบหาขอผิดพลาดของระบบเครือขาย
ท้ังฮารดแวรและซอฟตแวร
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3128-2012 เทคโนโลยีระบบอินเทอรเน็ต  3 (4)
(Internet Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการออกแบบ วางระบบ เลือกใชอุปกรณติดต้ังและเช่ือมตออินเทอรเนต
ดวยวิธีตางๆ

2. เพ่ือใหสามารถเลือกระบบการเช่ือมตออินเทอรเนตดวยการส่ือสารแบบตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถใชอินเทอรเนตในการสืบคน สื่อสารรับ-สงขอมูล
4. เพ่ือใหสามารถบริการงานดานระบบสารสนเทศและอินเทอรเนต
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ วางระบบ เลือกใชอุปกรณ ติดต้ังและเช่ือมตออินเทอรเนตดวยวิธีตาง ๆ
2. เช่ือมตออินเทอรเนตดวยการส่ือสารแบบตาง ๆ
3. ใชอินเทอรเนตเพ่ือสืบคน ติดตอสื่อสารรับ-สงขอมูล
4. บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ เทคโนโลยีระบบอินเทอรเนต การออกแบบ วางระบบ และเลือกใช

อุปกรณและติดต้ัง การเช่ือมตออินเทอรเนตดวยวิธีตาง ๆ  IP Share,  ใชซอฟตแวรเพื่อแชร Account Squid, 
Proxy Server, Win Route, Win Gate, ICS จําแนกขอดีขอเสียของการเช่ือมตอ อินเทอรเนตดวยการส่ือสารแบบ
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 เก่ียวกับระบบอินเทอรเนต

3128-2013 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3 (4)
(Object-Oriented Analysis and Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหและออกแบบการเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถุ
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุตามความตองการของระบบงาน
3. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจัดการโครงสรางขอมูลระดับสูงได
4. เพ่ือใหสามารถทดสอบและบํารุงรักษาโปรแกรมเชิงวัตถุได
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ศึกษาความตองการของระบบงานคอมพิวเตอร
2. วิเคราะหและออกแบบระบบงานดวยแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุตามความตองการของระบบงานท่ีออกแบบไว
4. ทดสอบและบํารงุรักษาโปรแกรมเชิงวัตถุ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการการวิเคราะห ออกแบบ และเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คํานิยามของ

วัตถุ (Object), คลาส (Class), คอนสตรักเตอร (Consrtructor), ดีสรักเตอร (Destructor), อินสแตนท (Instance),
โพลิมอฟซึม (Polymorphism), โอเวอรโหลด (Overload) และอินเฮอริแตนท (Inheritance) วิธีการออกแบบ
และเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยการใชภาษา C++ หรือ JAVA

3128-2014 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 3 (4)
(Computer Graphic Programs)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกสรางภาพรูปแบบตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางภาพกราฟกดวยคอมพิวเตอร
2. ประยุกตใชเทคนิคการสรางและเก็บภาพ ยอ ขยายภาพ ยายตําแหนง การหมุน การตัดภาพ
3. ประยุกตใชเทคนิคการสรางภาพเคล่ือนไหว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร โครงสรางขอมูลสําหรับกราฟก เทคนิค

การสรางและการเก็บภาพ การยอภาพ การขยายภาพ การยายตําแหนง การหมุน การตัดภาพ กระบวนการสราง
ภาพและระบายส ีการทําภาพเคล่ือนไหว รูปกราฟกโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟก

3128-2015 การใชโปรแกรมประยุกต 3 (4)
(Application Programs Usage)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรมประยุกตตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชงานโปรแกรมประยุกตตาง ๆ ในงานวิชาชีพ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบงานเพ่ือเลือกใชโปรแกรมประยุกตท่ีเหมาะสม
2. ประยุกตใชโปรแกรมประยุกตท่ีเหมาะสมในการพัฒนาระบบงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีทํางานภายใตระบบปฎิบัติการวินโดว  

โปรแกรมการจัดพิมพเอกสาร โปรแกรมตารางคํานวณ (Spread Sheet) โปรแกรมการนําเสนอขอมูล และ
โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลเบ้ืองตน  การประยุกตใชงานโปรแกรมตาง ๆ ในงานวิชาชีพ

3128-2016 การออกแบบและพัฒนาเวบ 3 (4)
(Web Design and Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถออกแบบและวางแผนการสราง Site Map, กราฟก  โฮมเพจ  เวบเพจ
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชงานโปรแกรมดานกราฟก
3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชงานโปรแกรมชวยสรางโฮมเพจ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห ออกแบบ วางระบบการสรางโฮมเพจ
2. ประยุกตใชงานโปรแกรมดานกราฟก
3. ประยุกตใชงานโปรแกรมชวยสรางโฮมเพจ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนโฮมเพจดวยภาษา HTML
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโฮมเพจดวยภาษา HTML เบ้ืองตน
3. เพ่ือใหสามารถใช Script Language เขียนโฮมเพจรวมกับ Tag ของ HTML
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4. เพ่ือใหสามารถเขียนโฮมเพจเปนแบบ Objects and Events handling, Dynamic HTML (DHTML)
และใช  CSS Style Sheet

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต 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

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของภาษาท่ีทํางานแบบ Server-Side Script และ Client – Side

Script
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห และออกแบบการเขียนโปรแกรมเวบ
3. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมบน Web เพื่อสราง Server-Side Web ติดตอกับฐานขอมูล
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของภาษาท่ีทํางานแบบ Server-Side Script และ Client-Side Script
2. เขียนโปรแกรมบน Web เพื่อสราง Server-Side Web
3. เขียนโปรแกรมบน Web เพ่ือจัดการฐานขอมูล
4. ใชโปรแกรม Online ผาน Web

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมบน Web โดยใช CGI, Perl, ASP, XML, PHP

,Java Applets เพ่ือติดตอและจัดการฐานขอมูลบน Web
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3128-2019 อุปกรณมัลติมีเดีย 3 (4)
(Multimedia Devices)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณมัลติมีเดียตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังอุปกรณมัลติมีเดียตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชอุปกรณมัลติมีเดียในงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ังอุปกรณมัลติมีเดียและไดรเวอรตาง ๆ
2. แปลงสัญญาณคอมพิวเตอรเปนสัญญาณวิดีโอ
3. แปลงสัญญาณวิดีโอเปนสัญญาณคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของการดเสียง การดภาพ อุปกรณแปลงสัญญาณ

คอมพิวเตอรเปนสัญญาณวิดีโอและแปลงสัญญาณวิดีโอเปนสัญญาณคอมพิวเตอร หลักการเขารหัสและบีบอัด
ขอมูลเสียงและภาพ การทํางานของ CD ROM การติดต้ังอุปกรณมัลติมีเดียและไดรเวอรตางๆ และเทคโนโลยี
มัลติมีเดียใหม ๆ

3128-2020 ระบบมัลติมีเดียบนเวบ 3 (4)
(Multimedia System On Web)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการออกแบบและสรางภาพประกอบเสียงในลักษณะ Video Streaming
2. เพ่ือใหสามารถจับและเขารหัสส่ือ ตัดตอและทําเอฟเฟกต
3. เพ่ือใหสามารถจัดเคร่ืองใหบริการ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและสรางภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหวประกอบเสียง
2. สรางงานมัลติมีเดียลักษณะ Video Streaming File
3. ประยุกตใชเทคนิคการจับและเขารหัสส่ือ (Encode and Capture)
4. ประยุกตใชเทคนิคการตัดตอและทําเอฟเฟกต
5. บริหารจัดการเคร่ืองบริการ (Server)
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การออกแบบและสรางภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหวประกอบเสียงแสดงผล บนเวบ  

ในลักษณะ Video Streaming การจับและเขารหัสส่ือ (Encode and Capture) การตัดตอและทําเอฟเฟกต การจัด
เคร่ืองบริการ (Server)

3128-2021 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบ้ืองตน 3 (4)
(Introduction to Multimedia Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2. เพ่ือใหสามารถนําเทคโนโลยีมัลติมีเดียไปใชงานไดอยางเหมาะสม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานของมัลติมีเดีย
2. ประยุกตใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ดานการศกึษา
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ดานโฆษณา
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ดานการประชาสัมพันธ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ส่ือพ้ืนฐานมัลติมีเดีย  ตัวอักษร ภาพนิ่ง 

ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟกและเสียง เทคโนโลยีปจจุบันท่ีใชมัลติมีเดีย การนําเทคโนโลยีมัลติมีเดียไปใชในวง
การตาง ๆ   การศกึษา  การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

3128-2022 โปรแกรมสําเร็จรูปดานมัลติมีเดีย 3 (4)
(Application Software  in Multimedia)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปดานมัลติมีเดีย
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สรางส่ือพ้ืนฐาน ดานตัวอักษร (Text)
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สรางส่ือพ้ืนฐาน ดานภาพนิ่ง (Picture)
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3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  สรางส่ือพ้ืนฐาน ดานภาพเคล่ือนไหว
(Animation)

4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สรางส่ือพ้ืนฐาน ดานภาพกราฟก
(Graphics)

5. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สรางส่ือพ้ืนฐาน ดานเสียง (Sound)
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการสรางส่ือพ้ืน
ฐาน  5  ชนิดของระบบมัลติมีเดีย  ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Picture) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพกราฟก 
(Graphics) และเสียง (Sound)

3128-2101 การเขยีนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3 (4)
(Assembly Language Programming)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของชุดคาํส่ังภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษา
แอสเซมบลี การตรวจและทดสอบโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การตรวจและทดสอบโปรแกรมภาษา
แอสเซมบลี ใหบริการดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของชุดคาํส่ังภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การ
ตรวจและทดสอบโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

2. ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปแบบอัลกอริทึมหรือผังงานในระดับเบ้ืองตน
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยภาษาแอสเซมบลี ตามอัลกอริทึมหรือผังงานท่ีออกแบบไว
4. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปแบบอัลกอริทึมหรือผังงาน

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาแอสเซ็มบลี การใช Command Directive, Macro Command การ
กําหนดแอดเดรสซิง การใชคําส่ังเง่ือนไข การกําหนดขอมูลแบบโครงสราง การคัปปลิงระหวางโปรแกรมยอย 
การเช่ือมตอโปรแกรมยอย
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3128-2102 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3 (4)
(Application of Computer in Industrial)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและมาตรฐานการสื่อสารขอมูลระหวางคอมพิวเตอรกับระบบควบ
คุมกระบวนการ

2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมสรางภาพแสดงผล การควบคมุกระบวนการ ใชระบบมัลติโปรเซส
เซอร อินพุต เอาตพุตของคอมพิวเตอร เขยีนภาพกราฟฟกของกระบวนการควบคมุ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบ ระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม
2. เลือกใชและติดต้ังฮารดแวรและซอฟตแวรในระบบควบคุมอุตสาหกรรม
3. ทดสอบและใชงานระบบคอมพิวเตอรควบคุมกระบวนการ
4. บํารงุรักษาระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ เทคนิคการอินเตอรเฟส และมาตรฐานการสื่อสารขอมูลระหวาง

คอมพิวเตอรกับระบบควบคุมกระบวนการ ระบบและการใชมัลติโปรเซสเซอร อินพุตและเอาตพุตแบบดิจิตอล
และแอนะลอกในงานอุตสาหกรรม การเขียนกราฟฟกกระบวนการควบคมุ การใชโปรแกรมควบคุมสําเร็จรูป  
Lab View, Lab Tech, Genersis หรือการเขียนดวยโปรแกรมภาษาตาง ๆ การแสดงผลของกระบวนการควบคุม
แบบตาง ๆ ทางจอภาพและเคร่ืองพิมพกราฟฟก  TREND PANEL, TEXT ALARM

3128-2103 การซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 3 (4)
(Maintenance of Computer and Peripherals)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การเช่ือมตอและการคนหาจุดบกพรองของเคร่ือง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือและโปรแกรมตรวจสอบการทํางานคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหปญหา ตรวจสอบและซอมบํารงุเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดคุณลักษณะท่ัวไปของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
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2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณ เคร่ืองมือและโปรแกรมในการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง

3. กําหนดข้ันตอนในการตรวจซอมและการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
4. ตรวจซอม ประกอบ ติดต้ัง ทดสอบการทํางานเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
5. บํารุงรักษาและจัดทําคูมือการใช การบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การเชื่อมตอและการคนหาจุดบกพรองของเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง การใชเคร่ืองมือและโปรแกรมตรวจสอบการทํางาน วิเคราะหปญหา ตรวจ
สอบ แกไข และซอมบํารุง เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง จัดทําคูมือการใชงาน การดูแลและบํารงุ
รักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

3128-2104 ไมโครคอนโทรลเลอร 3 (4)
(Microcontroller)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร การใชชุดคําสั่ง
การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร

2. เพ่ือใหสามารถการเขียนโปรแกรมควบคุม วิเคราะหและทดสอบระบบการทํางานประยุกตไม
โครคอนโทรลเลอร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบวงจรโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร
2. เลือกใชอุปกรณหรือไอซีไดอยางเหมาะสมกับระบบควบคุมท่ีใชไมโครคอนโทรลเลอร
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ และวงจรไมโครคอนโทรลเลอร
4. ทดสอบและการบํารุงรักษา อุปกรณ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางทางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร สัญญาณและขบวน

การทํางาน การเชื่อมตอระหวางไมโครคอนโทรลเลอรกับอุปกรณภายนอก ชุดคําสั่งและการเขียนโปรแกรม 
การประยุกตใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร
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3128-2105 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล 3 (4)
(Programmable Logic Control)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางทางสถาปตยกรรมของโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล
2. เพ่ือใหเขาใจวิธีการใชงานโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล การใชอุปกรณตางๆ ท่ีทํางานรวม
กับโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล และการเขียนโปรแกรมควบคุมกับอุปกรณเช่ือมตอ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบระบบท่ีใช PLC
2. จัดเตรียมแบบและอุปกรณ ในระบบ PLC
3. ติดต้ังระบบและอุปกรณ ตามแบบท่ีไดออกแบบไว
4. ทดสอบการควบคุม และปรับปรุงโปรแกรม
5. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานระบบและการบํารุงรักษา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราะหและออกแบบระบบท่ีใช PLC โครงสรางและสถาปตยกรรมของ PLC 

การอินเตอรเฟส อุปกรณอินพุตและเอาตพุต อุปกรณเซ็นเซอร การกําหนดแอดเดรส โครงสรางภาษา
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การเขียนแลดเดอร ไดอะแกรมและการเขียนโปรแกรม การออกแบบระบบ
ควบคุม การใชงานโอเปอรเรเตอรพาแนล ลักษณะสมบัติของแอนะลอกอินพุต-เอาตพุตมอดูล การใชรีโมต 
การสื่อสารกับ PLC ในระบบเน็ตเวอรก การประยุกตใชงานในงานควบคมุอุตสาหกรรม

3128-2106 งานบริการคอมพิวเตอรฮารดแวร 3 (4)
(Service and Maintenance in Computer Hardware)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะหแกปญหาการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ฮารดแวร ดานไมโครโปรเซสเซอรหรือไมโครคอนโทรลเลอร และการใชงาน

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ฮารดแวร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและวางแผน วิเคราะห แกปญหาและควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานไม
โครโปรเซสเซอรหรือไมโครคอนโทรลเลอร และการใชงาน
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2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับองคกรหรือระบบงาน
3. ประกอบและติดต้ังงานคอมพิวเตอรฮารดแวรตาง ๆ
4. ทดสอบการทํางานของระบบงานคอมพิวเตอรฮารดแวรตาง ๆ
5. บํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณทางดานฮารดแวรตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบและวางแผน วิเคราะห แกปญหาและควบคุมคุณภาพงาน

คอมพิวเตอรฮารดแวร ดานไมโครโปรเซสเซอรหรือไมโครคอนโทรลเลอร งานบริการและการใชงาน

3128-2107 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอรฮารดแวร 3 (4)
(Computer Hardware Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูในดานวิชาชีพมาสรางเปนประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร
ฮารดแวร

2. เพ่ือใหสามารถสรางประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอรฮารดแวร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดเตรียมแบบ วงจร และอุปกรณตามขอกําหนดทางเทคนิค
2. ประกอบ ติดต้ังอุปกรณตามแบบท่ีกําหนด
3. ทดสอบการทํางาน และปรับปรุงแกไข
4. สรุปผลและรายงาน

คําอธิบายรายวิชา
ประมวลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผลเดนชัด 

เพ่ือเปนการทดสอบความรูและทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเรียนจะตองวางแผนนําเสนอโครงงาน ผลงานทาง
วิชาการหรือการออกแบบ หรือสรางเคร่ืองหรืออุปกรณในงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จ
ในเวลาท่ีกําหนดซึ่งจะตองรายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครงงานเม่ือ
เสร็จสมบูรณแลวตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจและสัมภาษณ

3128-2108 วิทยาการกาวหนาคอมพวิเตอรฮารดแวร 3 (4)
(Advance Topic in Computer Hardware)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการคนควาวิทยาการกาวหนาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรฮารดแวร
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2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชคอมพิวเตอรฮารดแวรท่ีเหมาะสมกับองคกรหรือระบบงาน ประกอบและ
ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวรตาง ๆ ทดสอบการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวรตาง
ๆ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดคุณลักษณะท่ัวไปของคอมพิวเตอรฮารดแวรตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน
2. จัดเตรียมและเลือกใชคอมพิวเตอรฮารดแวรท่ีเหมาะสมกับองคกรหรือระบบงาน
3. ประกอบและติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณฮารดแวรตาง ๆ
4. ทดสอบการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณฮารดแวรตาง ๆ
5. บํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณฮารดแวรตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรฮารดแวรท่ี

เกิดข้ึน ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ี รายละเอียด
ของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสม

3128-2109 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอรฮารดแวร 3 (4)
(Special Problems in Computer Hardware)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะห และแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอรฮารดแวร
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอรฮารดแวรตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต   รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. คนควารวบรวมขอมูล วิเคราะหปญหาของระบบคอมพิวเตอรฮารดแวรตาง ๆ
2. กําหนดขัน้ตอน แนวทางและทดลอง แกปญหาระบบคอมพิวเตอรฮารดแวรตาง ๆ
3. สรุปขอมูลและรายงานผล แนวทางการแกปญหาระบบคอมพิวเตอรฮารดแวรตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและรายงาน

ผล หัวของานพิเศษงานคอมพิวเตอรฮารดแวรตาง ๆ ตามความเหมาะสม
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3128-4101 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรฮารดแวร 1 5 (*)
(Computer Hardware Apprenticeship 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ฮารดแวร ดานไมโครโพรเซสเซอร หรือไมโครคอนโทรลเลอร

2. เ พ่ือใหสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอรฮารดแวรดานไมโครโพรเซสเซอรหรือไมโคร
คอนโทรลเลอร การวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา และการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานไมโครโพรเซสเซอร หรือไมโครคอนโทรลเลอร
2. วางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานไมโครโพรเซสเซอร หรือ
ไมโครคอนโทรลเลอร

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานไมโครโพรเซสเซอร หรือไมโคร
คอนโทรลเลอร

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานไมโครโพรเซสเซอร หรือไมโคร

คอนโทรลเลอร

3128-4102 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรฮารดแวร 2 5 (*)
(Computer Hardware Apprenticeship 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร
ดานการบริการคอมพิวเตอรฮารดแวรและอุปกรณประกอบ

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการบริการคอมพิวเตอรฮารดแวรและ
อุปกรณประกอบ  การวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา และการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการบริการคอมพิวเตอรฮารดแวรและอุปกรณประกอบ
2. วางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการบริการคอมพิวเตอร
ฮารดแวรและอุปกรณประกอบ
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3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการบริการคอมพิวเตอรฮารดแวรและ
อุปกรณประกอบ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการบริการคอมพิวเตอรฮารดแวร

และอุปกรณประกอบ

3128-4103 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรฮารดแวร 3 4 (*)
(Computer Hardware Apprenticeship 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร
ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ฮารดแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
2. วางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการประยุกตใช
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุต
สาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงาน

อุตสาหกรรม

3128-4104 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรฮารดแวร 4 4 (*)
(Computer Hardware Apprenticeship 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา การควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร
ดานโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานโปรแกรมเม
เบิล ลอจิก คอนโทรล
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล
2. วางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานโปรแกรม เมเบิล ลอจิก
คอนโทรล

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรฮารดแวร ดานโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล

3128-2201 โปรแกรมโครงสราง  2 3 (4)
(Structure  Programming 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะห ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยการใชงานโครงสรางขอมูล
ท่ีซับซอน

2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมท่ีซับซอนดวยภาษาโครงสราง
3. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมจัดการท่ีเก่ียวกับไฟลขอมูล โดยสัมพันธกับโครงสรางขอมูลและอั
ลกอริทึม เชน การเรียงลําดับ และการคนหาขอมูล

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบอัลกอริทึมในการจัดการเก่ียวกับไฟลขอมูล  การเรียงลําดับและการ
คนหาขอมูล

2. เขียนโปรแกรมดวยภาษาโครงสราง  ตามอัลกอริทึมท่ีออกแบบไว
3. ทดสอบ  และบํารุงรักษาโปรแกรมท่ีสรางข้ึน
4. ประยุกตใชความรูในการพัฒนางานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การใชภาษาโปรแกรมโครงสราง เพิ่มเติมจากรายวิชาโปรแกรมโครงสราง 1 โครง

สรางขอมูลท่ีมีความซับซอน การออกแบบอัลกอริทึมในการแกปญหาตางๆ การเขียนโปรแกรมจัดการเก่ียวกับ
ไฟลและขอมูล โดยอาศัยหลักการจากโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  สําหรับโปรแกรมตาง ๆ การเรียงลําดับ
และคนหาขอมูล เปนตน การเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาโปรแกรมโครงสราง  C หรือ Pascal
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3128-2202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 3 (4)
(Computer Graphics Programming)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ
2. เพ่ือใหเขาใจวิธีการวิเคราะหและออกแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกในรูปแบบ 2 
และ 3 มิติ

3. เพ่ือใหสามารถทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ
3. ทดสอบและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของอุปกรณท่ีใชทางดานคอมพิวเตอรกราฟก อัลกอริทึมท่ีใช

ในการออกแบบงานดานคอมพิวเตอรกราฟก เทคนิคการสรางภาพแบบ 2 มิติ โดยจุด เสนตรง และเสนโคง 
การขยายแกน การสรางภาพ และแปลงภาพในมิติตางๆ การแปลงแบบยาย แบบสเกล แบบหมุน การโปรเจค
ชั่นภาพ 3 มิติบนระนาบเพอรสเปกทีฟ การทรานสฟอรมเมชัน่ในรูปแบบ 3 มิติ และการประยุกตใชงานดาน
คอมพิวเตอรกราฟก การเขียนโปรแกรมภาษาดานคอมพิวเตอรกราฟกในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ

3128-2203 การประมวลผลแฟมขอมูล   3 (4)
(File Processing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการในการจัดการแฟมขอมูลแบบตาง ๆ วิธีการออกแบบการใชงานแฟมขอมูล
วิธีการประมวลผลกับโครงสรางแฟมขอมูลแบบตาง ๆ

2. เพ่ือใหสามารถจัดการ บริหารควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการใชงานแฟมขอมูล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการประมวลผลแฟมขอมูลรูปแบบตาง ๆ
2. ออกแบบและจัดทําโปรแกรมสรางไฟลดัชนีในการจัดเรียงขอมูล
3. บริหารควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการใชแฟมขอมูล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของโครงสรางแฟมขอมูล การเขาถึงแฟมขอมูลในลักษณะ

ตาง ๆ ตามลําดับ ตามโครงสรางตนไมโดยอาศัยเฮชฟงกชั่น การเขียนโปรแกรมเพ่ือสรางไฟลดัชนีโดยการใช
อินเวิรสลิสต ทรีหรือแฮชช่ิง มาเปนดัชนีไปยังรีเลทีฟไฟล การจัดเรียงขอมูลขนาดใหญ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชอุปกรณในการจัดเก็บขอมูลในระบบคอมพิวเตอร การบริหาร ควบคุม และรักษาความปลอดภัยในการ
ใชแฟมขอมูล

3128-2204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  2 3 (4)
(Object - Oriented Programming 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  ดวยภาษา  JAVA
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษา  JAVA
3. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการติดตอกับฐานขอมูลดวยภาษา JAVA
4. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและแกไขปรับปรุงโปรแกรมเชิงวัตถุท่ีสรางข้ึนดวยภาษา  JAVA
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหออกแบบและสรางโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษา JAVA
2. ตรวจสอบและแกไขปรับปรุงโปรแกรมท่ีสรางข้ึนจากภาษา JAVA
3. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการติดตอกับฐานขอมูลดวยภาษา JAVA

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบ้ืองตนของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษา 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, การเช่ือมตอแบบฐานขอมูล  (JAVA Database Connectivity - JDBC), การจัดการ 
Foundation Classes และ Security
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3128-2205 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  3 (4)
(Computer Assisted Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยเขยีนแบบ การเขียนภาพและแสดงภาพ การ
จัดไฟล การพิมพ ในงานคอมพิวเตอร

2. เพ่ือใหสามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบ การเขียนภาพและแสดงภาพ การจัด
ไฟล การพิมพ ในงานคอมพิวเตอร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการออกแบบและเขียนแบบ
2. จัดเตรียมและติดต้ังโปรแกรมเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
3. ออกแบบ และเขียนแบบระบบงานดวยโปรแกรมท่ีกําหนด
4. ตรวจสอบและปรับปรุงงานเขียนแบบตามความตองการของระบบงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ชุดคําส่ังและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบและออกแบบงานทางดาน

คอมพิวเตอร โปรแกรม Auto-CAD, OrCAD, Visio, โปรแกรม Case Tools ตาง ๆ  โปรแกรม Simulate ทาง
ดานระบบเครือขายและอุปกรณคอมพิวเตอร

3128-2206 วิศวกรรมซอฟตแวร  3 (4)
(Software Engineering)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ วิธีการวิเคราะหและออกแบบซอฟตแวรตามความตองการของระบบงาน
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบ สราง ทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพ และความนาเช่ือถือของซอฟตแวร
3. เพ่ือใหสามารถดูแล และบํารุงรักษาซอฟตแวร
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบซอฟตแวรตามความตองการของระบบงาน
2. สราง ทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพ และความนาเช่ือถือของซอฟตแวร
3. ดูแล และบํารุงรักษาซอฟตแวร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับนิยามและความเปนมาของซอฟตแวร และวิศวกรรมซอฟตแวร การวิเคราะห

ปญหา และความตองการของผูใชโปรแกรม วิธีการออกแบบและสรางซอฟตแวร การประเมินราคา วิธีการ
ทดสอบ และวัดคุณภาพ ความนาเชื่อถือ ความปลอดภัย การแกไขปญหาหลังจากการใชงาน และการบํารุง
รักษา รวมท้ังการใชโปรแกรม CASE-TOOL ในการปฏิบัติงาน

3128-2207 พ้ืนฐานปญญาประดิษฐ 3 (4)
(Fundamental of Artificial Intelligence)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจพ้ืนฐานทางดานปญญาประดิษฐ  และระบบผูเชี่ยวชาญ
2. เพ่ือใหสามารถพัฒนาระบบผูเช่ียวชาญเบ้ืองตน  ดวยภาษาคอมพิวเตอรท่ีใชในทางปญญา
ประดิษฐ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบงานการสรางระบบผูเชี่ยวชาญที่ใชปญญาประดิษฐ
2. ออกแบบระบบพัฒนาโปรแกรม  ดวยภาษาท่ีใชในปญญาประดิษฐ
3. ประยุกตใชหลักการของปญญาประดิษฐในการแกปญหาดวยภาษาท่ีใชในปญญาประดิษฐ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและวัตถุประสงคของปญญาประดิษฐ สาขาของปญญาประดิษฐ 

การพิสูจนทฤษฎีทางคณิตศาสตร วิธีการประมวลผลและคนหาขอสรุป แนวทางการประยุกตใชงานปญญา
ประดิษฐ กับระบบผูเชี่ยวชาญ การเขียนโปรแกรมดวยภาษาท่ีนิยมใชในปญญาประดิษฐ Prolog หรือ Lisp  เพื่อ
แกปญหาทางปญญาประดิษฐ

3128-2208 งานบริการคอมพิวเตอรซอฟตแวร 3 (4)
(Service and Maintenance in Computer Software)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการในการบริการงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชในการพัฒนางานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
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2. ออกแบบและจัดสรางระบบงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3. ทดสอบและบํารงุรักษาระบบงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราหออกแบบพัฒนาและบํารุงรักษางานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร โดยเนน

ใหมีทักษะในการบริการงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร

3128-2209 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอรซอฟตแวร 3 (4)
(Computer Software Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูในดานวิชาชีพมาสรางเปนประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร

2. เพ่ือใหสามารถสรางประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาของระบบงานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
2. ออกแบบและจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. ทดสอบและบํารงุรักษาระบบงานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร

คําอธิบายรายวิชา
ประมวลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผลเดนชัด  

เพ่ือเปนการทดสอบความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเรียนจะตองวางแผนนําเสนอโครงงาน ผลงานทาง
วิชาการหรือการออกแบบ หรือจัดทําระบบงานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ใหแลวเสร็จในเวลาท่ีกําหนด  ซึ่ง
จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครงงาน เม่ือเสร็จสมบูรณแลวตอง
เสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจและสัมภาษณ

3128-2210 วิทยาการกาวหนาคอมพวิเตอรซอฟตแวร  3 (4)
(Advance Topics in Computer Software)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการคนควาวิทยาการกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรซอฟตแวร
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชวิทยาการใหม ๆ  ในการพัฒนางานทางคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดเปาหมายงานทางดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
2. วิเคราะหระบบงานทางดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3. ออกแบบและจัดสรางงานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
4. ตรวจสอบและแกไขงานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรท่ีเกิดขึ้นใน

อนาคต ซ่ึงมีความสําคญัตอวงการคอมพิวเตอรซอฟตแวร และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ี รายละเอียด
ของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสม

3128-2211 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอรซอฟตแวร 3 (4)
(Special Problems in Computer Software)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชในการแกปญหาตาง ๆ ในงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. คนควา  ทดลอง  หัวของานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
2. วิเคราะห  รวบรวม  และสรุปผลขอมูลจากการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีใหม   ในการแกปญหาดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ข้ันตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล  

และรายงานผล  หัวของานพิเศษงานคอมพิวเตอรซอฟตแวรตาง ๆ  ตามความเหมาะสม

3128-4201 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร 1 5 (*)
(Computer Software Apprenticeship 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. วางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับการวางแผน การแกปญหา และการควบคุมคุณภาพงาน
คอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

3128-4202 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร 2 5 (*)
(Computer Software Apprenticeship 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ดานการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย  ต้ังแต
ข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการออกแบบ
ใชคอมพิวเตอรชวย

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการการออกแบบใชคอมพิวเตอร
ชวย
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3128-4203 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร 3 4 (*)
(Computer Software Apprenticeship 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรในงานอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรใน
งานอุตสาหกรรม ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณ
ภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรในงานอุตสาห
กรรม

2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประยุกต
ใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรในงานอุตสาหกรรม

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรในงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอร

ซอฟตแวรในงานอุตสาหกรรม

3128-4204 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร 4 4 (*)
(Computer Software Apprenticeship 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ดานการประมวลผลแฟมขอมูล หรือคอมพิวเตอรกราฟก

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ดานการประมวลผลแฟมขอมูล หรือคอมพิวเตอรกราฟก

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประมวลผลแฟมขอมูล หรือคอมพิวเตอรกราฟก
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2. วางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประมวลผลแฟมขอ
มูล หรือคอมพิวเตอรกราฟก

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประมวลผลแฟมขอมูล หรือ
คอมพิวเตอรกราฟก

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรซอฟตแวร ดานการประมวลผลแฟมขอมูล หรือ

คอมพิวเตอรกราฟก

3128-2301 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (4)
(Information  Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการจัดการสารสนเทศ
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรทําการประมวลผลขอมูลเพ่ือสารสนเทศ
2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3. ประยุกตใชอินเทอรเนตเพ่ือการจัดการสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ ระบบ

สารสนเทศขององคกร การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวรซอฟตแวร รูปแบบของ
ขอมูล อุปกรณรับสงขอมูล การจัดเก็บและดูแลขอมูล ระบบเครือขายอินเทอรเนตและการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศ

3128-2302 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ 3 (4)
(Linux Operating System)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและข้ันตอนการทํางานของระบบปฏิบัติการลีนุกส
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังระบบปฏิบัติการลีนุกซ และใชคําส่ังของลีนุกซเบ้ืองตนได
3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชระบบปฏิบัติการลีนุกส
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ วางระบบเครือขาย และเครื่องแมขาย
2. ติดต้ังระบบปฏิบัติการลีนุกส
3. ใชคําส่ังเบ้ืองตน และคําสั่งระดับ Administrator ระบบปฏิบัติการลีนุกส
4. Configuration Server แบบตาง ๆ  Proxy Server, WEB Server, DNS Server,  Mail Server
5. ประยุกตใชงานระบบปฏิบัติการลีนุกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ติดต้ัง เซตอัพระบบปฏิบัติการลีนุกสแบบ Server แบบ Workstation ท้ัง Text Mode 

และ Graphic Mode , การใชคําส่ังเบ้ืองตน คําสั่งระดับ Administrator การ Configuration Server แบบตาง ๆ  
Proxy Server, Web Server, DNS Server, Mail Server , Samba การสราง User  การสราง Group การกําหนด
สิทธิการใชงาน การติดต้ังโปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบัติการลีนุกส และการประยุกตใชระบบปฏิบัติการลี
นุกซ

3128-2303 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ 3 (4)
(Unix Operating System)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  ออกแบบ วางระบบเครือขาย และเครื่องแมขาย
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังระบบปฏิบัติการยูนิกซ และใชคําส่ังยูนิกซเบ้ืองตนได
3. เพ่ือใหสามารถ Configuration Server แบบตาง ๆ ได
4. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบปองกันรักษาความปลอดภัยบนเคร่ืองแมขายได
5. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชระบบปฏิบัติการยูนิกสได
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต   รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ  วางระบบเครือขาย และเครื่องแมขาย
2. ติดต้ังระบบปฏิบัติการยูนิกส
3. ใชคําส่ังยูนิกซเบ้ืองตน และคําสั่งระดับ Administrator
4. ทําการคอนฟกและเซตอัพ Server แบบตาง ๆ
5. ปองกันรักษาความปลอดภัยเบ้ืองตนท่ีเคร่ืองแมขาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการขั้นตอนการทํางานของระบบปฏิบัติการยูนิกส การติดต้ังเซตอัพ

ระบบปฏิบัติการยูนิกส การใชคําส่ังเบ้ืองตนและคําส่ังระดับ Administrator การ Configuration Server แบบตาง 
ๆ การสราง User การสราง Group การกําหนดสิทธิการใชงาน (Permission Access)  และการประยุกตใชระบบ
ปฏิบัติการยูนิกส
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3128-2304 การจัดการระบบฐานขอมูลบนเครือขาย 3 (4)
(Database Management on Network)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการการจัดการฐานขอมูลบนเครอืขาย
2. เพ่ือใหสามารถจัดการฐานขอมูลบนเครือขายโดยกําหนดสิทธิการใชงาน  และรักษาความปลอด
ภัยฐานขอมูลบนเครือขาย

3. เพ่ือใหสามารถสรางโปรแกรมประยุกตระบบฐานขอมูลบนเครือขาย
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการจัดฐานขอมูลบนเครือขาย
2. จัดการฐานขอมูลบนเครอืขาย โดยการกําหนดสิทธิการใชงาน การรักษาความปลอดภยัฐานขอมูล
บนเครือขาย

3. สรางโปรแกรมประยุกตระบบฐานขอมูลบนเครือขาย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลบนเครือขายโดยใช SQL Server, Oracle, 
DB2, MySQL, Visual Basic ฯลฯ การใช Database Engine การเขียนโปรแกรมแบบ Client/Server, Two tier, 
Three tier การสํารองขอมูล การกําหนดสิทธิของผูใช การรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Data Security)

3128-2305 ความปลอดภัยบนเครือขาย 3 (4)
( Network Security )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถออกแบบ  วางระบบเครือขายไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือใหสามารถปองกัน ตรวจสอบ แกไขรักษาความปลอดภัยระบบปฏิบัติการเครือขาย
3. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง เซตอัพโปรแกรมปองกันไวรัสและอ่ืนๆ
4. เพ่ือใหสามารถบริการงานบํารุงรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปองกันรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการเครือขาย
2. ออกแบบ วางระบบและทดสอบระบบเครือขาย
3. ปองกัน แกไขการรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย
4. บริการงาน และบํารุงรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการออกแบบ วางแผนระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือขาย  ท้ังทาง

ดานการเขาถึงตัวเครื่อง (Physical Security) ความปลอดภัยดานระบบปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางดาน
ซอฟตแวร ความปลอดภัยดาน Network Security การทํา VLAN, Firewall การตรวจสอบและเฝาระวัง  
(Monitoring)  การเขารหัสและการถอดรหัสขอมูล

3128-2306 เคร่ืองมือวัดและทดสอบระบบเครือขาย 3 (4)
( Network Testing and Measurement )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิธีการใชเคร่ืองมือวัดและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือวัดและวิเคราะหหาจุดเสียของระบบเครือขาย
3. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือวัดและทดสอบหาคุณสมบัติของสายชนิดตาง ๆ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของเคร่ืองมือวัดและทดสอบระบบเครอืขาย
2. วิเคราะหหาจุดเสียของระบบเครือขายดวยเคร่ืองมือวัดและทดสอบ
3. ทดสอบหาคาคุณสมบัติของสายชนิดตาง ๆ และอุปกรณดวยเคร่ืองมือวัดและทดสอบ

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 งานบริการระบบเครอืขายและสารสนเทศ 3 (4)
(Service and Maintenance in Computer Network)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถนําความรูท่ีศึกษามา มาชวยวิเคราะห วางแผน แกปญหา และบริการงานดาน
ระบบเครือขายสารสนเทศภายในองคกร และการใชงาน

2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังระบบเครือขายภายในองคกร  ท้ังดานฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร
3. บํารุงรักษาระบบเครือขายภายในองคกร ท้ังดานฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห วางแผน แกปญหา และงานดานระบบเครือขายสารสนเทศ และการใชงาน
2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับองคกรหรือระบบงาน
3. บํารุงรักษาระบบเครือขาย ท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีระบบเครือขาย การ

ตรวจสอบ วิเคราะห แกไขติดต้ัง ซอมบํารงุฮารดแวร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  การสํารองขอมูล

3128-2308 ประดิษฐกรรมระบบเครอืขายและสารสนเทศ   3 (4)
(Computer Network Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถนําความรูวิชาชีพท่ีศึกษามาประยุกตสรางเปนประดิษฐกรรม ทางดานระบบเครือ
ขายและสารสนเทศ

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการสรางประดิษฐกรรมงานทางดานระบบเครือขายและสารสนเทศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดเตรียม ออกแบบ ประดิษฐกรรมทางดานระบบเครือขายและสารสนเทศ
2. ดําเนินการสรางประดิษฐกรรม ตามแบบท่ีกําหนด
3. ทดสอบการทํางานของผลงานประดิษฐกรรม
4. สรุปและรายงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติโดยการประมวลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับ

เทคโนโลยีจนไดผลเดนชัด เพ่ือเปนการทดสอบความรูและทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเรียนจะตองวางแผนนํา
เสนอโครงงาน ผลงานทางวิชาการหรือการออกแบบ หรือสรางเครื่อง หรืออุปกรณในเน้ือหาวิชาท่ีศึกษามาให
แลวเสร็จในเวลาท่ีกําหนดซ่ึงจะตองรายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานเปนระยะตลอดการทําโครง
งานเม่ือเสร็จสมบูรณแลวตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจและสัมภาษณ
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3128-2309 วิทยาการกาวหนาระบบเครอืขายและสารสนเทศ 3 (4)
(Innovation in Computer Network)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการคนควาวิทยาการความกาวหนาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ฮารดแวร
ซอฟตแวร เทคโนโลยีระบบเครือขายและสารสนเทศ

2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ท่ีเหมาะสมกับองคกรหรือ
ระบบงาน ประกอบและติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรฮารดแวร ซอฟตแวรตาง ๆ ทดสอบการทํางาน
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวรตาง ๆ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดคุณลักษณะท่ัวไปของอุปกรณคอมพิวเตอรท้ังฮารดแวรซอฟตแวรตามความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในปจจุบัน

2. จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร   ท่ีเหมาะสมกับ   องคกรหรือ
ระบบงาน

3. ประกอบติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวรตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอร

4. ทดสอบการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณฮารดแวรตาง ๆ
5. บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณระบบเครือขาย ซอฟตแวรตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรฮารดแวร 

ซอฟตแวร รวมถึงเทคโนโลยีระบบเครือขายและสารสนเทศท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงมีความสําคญัตอวงการเทคโนโลยี
ระบบเครือขายและสารสนเทศ ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน

3128-2310 ปญหาพเิศษระบบเครอืขายและสารสนเทศ 3 (*)
(Special Problems in Computer Network and IT)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะห และแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอรฮารดแวร และซอฟตแวร
ระบบเครือขายและสารสนเทศ

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอรฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือ
ขายและสารสนเทศ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาขอมูลเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อวิเคราะห แกไขปญหาของระบบคอมพิวเตอรฮารดแวร
ซอฟตแวร ระบบเครือขายและสารสนเทศ

2. กําหนดขัน้ตอน แนวทาง  การทดสอบ การแกปญหาระบบคอมพิวเตอรตาง ๆ
3. สรุปขอมูลและรายงานผล แนวทางการแกปญหาระบบคอมพิวเตอรตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและรายงาน

ผล หัวของานพิเศษงานระบบเครือขายและสารสนเทศตามความเหมาะสม

3128-4301 ปฏิบัติงานระบบเครอืขายและสารสนเทศ 1 5 (*)
(Computer Network and IT Apprenticeship 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขาย
และสารสนเทศ ดานการติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน วิเคราะห รแกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสาร
สนเทศ ดานการติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. วางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการติดต้ังระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการติดตั้งระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการติดตั้งระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร

3128-4302 ปฏิบัติงานระบบเครอืขายและสารสนเทศ 2 5 (*)
(Computer Network and IT Apprenticeship 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขาย
และสารสนเทศ ดานการบริการระบบอินเทอรเน็ต
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2. เพ่ือใหสามารถวางแผน วิเคราะห แกปญหา ควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสารสนเทศ
ดานการบริการระบบอินเทอรเน็ต

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริการระบบอินเทอรเน็ต
2. วางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริการระบบ
อินเทอรเน็ต

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริการระบบอินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริการระบบอินเทอร
เน็ต

3128-4303 ปฏิบัติงานระบบเครอืขายและสารสนเทศ3 4 (*)
(Computer Network and IT Apprenticeship 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขาย
และสารสนเทศ ดานการจัดการระบบฐานขอมูลบนเครือขาย

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน วิเคราะห แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสาร
สนเทศ ดานการจัดการระบบฐานขอมูลบนเครือขาย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการจัดการระบบฐานขอมูลบนเครอืขาย
2. วางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการจัดการระบบ
ฐานขอมูลบนเครอืขาย

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการจัดการระบบฐานขอมูลบน
เครือขาย

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการจัดการระบบฐานขอมูล

บนเครือขาย
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3128-4304 ปฏิบัติงานระบบเครอืขายและสารสนเทศ4 4 (*)
(Computer Network and IT Apprenticeship 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขาย
และสารสนเทศ ดานการบริหารระบบเครือขายและสารสนเทศ

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน วิเคราะห แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสาร
สนเทศ ดานการบริหารระบบเครือขายและสารสนเทศ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริหารระบบเครือขายและสารสนเทศ
2. วางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริหารระบบ
เครือขายและสารสนเทศ

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริหารระบบเครือขายและ
สารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานระบบเครือขายและสารสนเทศ ดานการบริหารระบบเครือขาย

และสารสนเทศ

3128-2401 อิมเมจโปรเซสซิง  3 (4)
(Image Processing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจระบบวิสัยทัศนของคอมพิวเตอร และเทคนิคของอิมเมจโปรเซสซิง
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอิมเมจโปรเซสซิง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานระบบ  Machine Vision Technology
2. ประยุกตใชเทคนิค Image Processing
3. ประยุกตใชอิมเมจโปรเซสซิงในการพัฒนา Computer  Vision  Programming
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานการทํางานของระบบ Machine Vision Technology และ  

Image Processing Techniques การใชอิมเมจโปรเซสซิงเปนเครื่องชวยในการพัฒนา Computer Vision  
Programming

3128-2402 การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย 3 (4)
(Multimedia Programming)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมแสดงภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว
2. เพ่ือใหสามารถสรางเสียงและบันทึกเสียงลงไฟล
3. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมงานมัลติมีเดียและซีดี
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรมใชงานมัลติมีเดียดานภาพน่ิง
2. เขียนโปรแกรมใชงานมัลติมีเดียดานภาพเคล่ือนไหว
3. เขียนโปรแกรมใชงานมัลติมีเดียสรางเสียงและบันทึกเสียงลงไฟล
4. เขียนโปรแกรมควบคุมใชงานมัลติมีเดีย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมใชงานมัลติมีเดียท้ังภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ตามฟอรแมต

มาตรฐาน AVI, MOV, FLI, BMP, JPG การเขียนโปรแกรมสรางเสียงและบันทึกลงไฟล  การเขียนโปรแกรม
ควบคุมงานมัลติมีเดียและซีดี

3128-2403 คอมพิวเตอรชวยสอน     3 (4)
(Computer Assisted Instruction)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใมีความหเขาใจหลักการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. เพ่ือใหสามารถสรางและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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3. พัฒนากราฟกและทําภาพเคล่ือนไหว
4. จัดทําคูมือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการสรางบทเรียน การวิเคราะห การตั้งคําถามและสรางแบบทดสอบ การใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การสรางภาพกราฟก การทําภาพเคล่ือนไหว
การโตตอบ  การทําคูมือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

3128-2404 การวิเคราะหและออกแบบระบบมัลติมีเดีย 3 (4)
(Multimedia System Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการวิเคราะหและออกแบบระบบงานมัลติมีเดีย
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและพัฒนาระบบมัลติมีเดีย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบระบบงานมัลติมีเดีย
2. ประยุกตใชเคร่ืองมือและเทคนิคในการวิเคราะหและออกแบบระบบ
3. พัฒนาระบบและการประมวลผล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราะห และออกแบบระบบงานมัลติมีเดีย เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชในการ

วิเคราะหและออกแบบระบบ  การพัฒนาระบบ  ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้ันตอนการพัฒนา
ระบบและการประมวลผล

3128-2405 การผลิตดิจิตอลวิดีโอ  3 (4)
(Digital Video Production)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการตัดตอดิจิตอลเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมรูปตัดตอและตกแตงงานดิจิตอลวิดีโอ
3. เพ่ือใหสามารถสรางแผนวิดีโอดิสก
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชเทคนิคการตัดตอดิจิตอลวิดีโอ
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2. ใชโปรแกรมประยุกตในการตัดตอภาพ สําหรับงานดิจิตอลวิดีโอ
3. ใชโปรแกรมประยุกตสําหรับงาน Video Disk
4. ประยุกตใชอุปกรณฮารดแวรสําหรับงาน  Non-Linear

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการตัดตอภาพ สําหรับงานดิจิตอลวิดีโอ และการสราง Video 

Disk การใชงานโปรแกรมประยกุตตางๆ ในการตัดตอภาพและสราง Video Disk Adobe Premiere, PhotoShop  
ศึกษาการทํางานของอุปกรณฮารดแวรสําหรับงาน Non-Linear

3128-2406 การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย  3 (4)
(Multimedia Applications)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจการออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย
2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมและเทคนิคการทําโปรแกรมดานมัลติมีเดีย
3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชงานมัลติมีเดียดานการศึกษา  และการประชาสัมพันธ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย
2. ใชโปรแกรมและเทคนิคการทําโปรแกรมดานมัลติมีเดีย
3. ประยุกตใชงานมัลติมีเดีย ดานการศึกษาและการประชาสัมพันธ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย  การใชโปรแกรมและเทคนิคการทําโปรแกรม

ดานมัลติมีเดียท่ีนิยมใชในปจจุบันเพ่ือประยุกตใชงานดานการศึกษา และการประชาสัมพันธ

3128-2407 การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีมัลติมีเดีย   3 (4)
(Operating and Maintenance of Multimedia Devices)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจอุปกรณคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียประเภทตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถใชงานอุปกรณเทคโนโลยีมัลติมีเดียประเภทตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเปล่ียนแปลงอุปกรณมัลติมีเดียตาง ๆ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
2. ประยุกตใชอุปกรณคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3. ซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ประเภท

ตาง ๆ  การใชอุปกรณเทคโนโลยีมัลติมีเดียประเภทตาง ๆ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  การซอมแซมและการ
เปล่ียนช้ินสวนอุปกรณตาง ๆ

3128-2408 โปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  3 (4)
(Application Software in Multimedia Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สรางส่ือพ้ืนฐานดานตัวอักษร (Text)
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สรางส่ือพ้ืนฐานดานภาพน่ิง  (Picture)
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สรางส่ือพ้ืนฐานดานภาพเคล่ือนไหว

(Animation)
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สรางสื่อพื้นฐานดานภาพกราฟก

(Graphics)
5. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  สรางส่ือพ้ืนฐานดานเสียง  (Sound)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ  ท่ีเก่ียวของกับการสรางส่ือพ้ืนฐาน 5 ชนิดของ

ระบบมัลติมีเดีย  คือ  ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Picture) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพกราฟก (Graphics)  
และเสียง (Sound)

3128-2409 งานบริการคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 3 (4)
(Service and Maintenance in Computer Multimedia)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะหแกปญหาคุณภาพงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
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2. เพ่ือใหสามารถวางแผน วิเคราะห แกปญหาคุณภาพงาน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบ  วางแผน  วิเคราะห  แกปญหาคุณภาพงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
2. จัดเตรียมและสรางงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
3. สรุปและรายงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ งานบริการคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและการใชงาน การวางแผน การวิเคราะหและแก

ปญหา การพัฒนาคุณภาพงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย

3128-2410 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  3 (4)
(Computer Multimedia Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหงานดานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สรางเปนประดิษฐกรรมงาน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตความรูดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
2. สรางประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
3. ทดสอบประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย
4. สรุปและรายงาน

คําอธิบายรายวิชา
ประมวลความรูจากรายวิชาตาง ๆ  ดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มาประยุกตสรางงานมัลติมีเดีย  วาง

แผนเสนอโครงการ   สรางผลงาน  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

3128-2411 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (4)
(Advanced Topics in Computer Multimedia)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการคนควาวิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2. เพ่ือใหสามารถใชวิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียสรางงานมัลติมีเดีย
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคนควาวิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอร  ดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2. สืบคนขอมูลดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียใหม ๆ
3. สรุปและรายงาน

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีจัดไวเพ่ือรองรับความกาวหนา  คอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงมีความ

สําคญัตอวงการคอมพิวเตอร  ดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตร

3128-2412 ปญหาพิเศษคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  3 (4)
(Special Problems in Computer Multimedia)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและแกปญหาระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. รวบรวมขอมูล วิเคราะหปญหาระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
2. กําหนดขัน้ตอน  แนวทางและทดลอง  แกปญหาระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
3. สรุปและรายงานผลการแกปญหาระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและรายงาน

ผล หัวของานพิเศษดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

3128-4401 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 1 5 (*)
(Computer Multimedia Apprenticeship 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
มัลติมิเดีย ดานการเขียนโปรแกรมมัลติมิเดีย

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน วิเคราะห แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดาน
การเขียนโปรแกรมมัลติมิเดีย
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานการเขียนโปรแกรมมัลติมิเดีย
2. วางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานการเขียนโปรแกรมมัลติมิ
เดีย

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานการเขียนโปรแกรมมัลติมิเดีย
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานการเขียนโปรแกรมมัลติมิเดีย

3128-4402 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 2 5 (*)
(Computer Multimedia Apprenticeship 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
มัลติมิเดีย ดานคอมพิวเตอรชวยสอน

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
มัลติมิเดีย ดานคอมพิวเตอรชวยสอน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานคอมพิวเตอรชวยสอน
2. วางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานคอมพิวเตอรชวยสอน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานคอมพิวเตอรชวยสอน

3128-4403 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 3 4 (*)
(Computer Multimedia Apprenticeship 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
มัลติมิเดีย ดานการประยุกตใชงานมัลติมิเดีย

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
มัลติมิเดีย ดานการประยุกตใชงานมัลติมิเดีย
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานการประยุกตใชงานมัลติมิเดีย
2. วางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานการประยุกตใชงานมัลติมิ
เดีย

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานการประยุกตใชงานมัลติมิเดีย
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานการประยุกตใชงานมัลติมิเดีย

3128-4404 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 4 4 (*)
(Computer Multimedia Apprenticeship 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
มัลติมิเดีย ดานการวิเคราะหระบบและออกแบบงานมัลติมิเดีย

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน การวิเคราะห การแกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอร
มัลติมิเดีย ดานการวิเคราะหระบบและออกแบบงานมัลติมิเดีย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานการวิเคราะหระบบและออกแบบงานมัลติมิเดีย
2. วางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย การวิเคราะหระบบและออก
แบบงานมัลติมิเดีย

3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานการวิเคราะหระบบและออกแบบงาน
มัลติมิเดีย

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย ดานการวิเคราะหระบบและออกแบบ

งานมัลติมิเดีย

3128-6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
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2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง

งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จในเวลา
ท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถปฏิบัติงานระดับชาง
เทคนิค   ผูควบคุมงาน   ผูชวยวิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ  เจตคติและ
ประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. เพ่ือใหมีความรู และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร   คณิตศาสตร    วิทยา
ศาสตร นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเกิดความ
เจริญกาวหนา

2. เพ่ือใหมีความรู  และทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิค      ที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี      นํามาพัฒนางานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ      ใหมีประ
สิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง    ครอบครัว     และสังคม    มีคุณธรรม 
จริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซด
7. พัฒนาโปรแกรมประยกุตดวยโปรแกรมเชิงวัตถุ
8. ออกแบบระบบงานฐานขอมูล
9. ออกแบบ ติดต้ัง ฝกอบรม และบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
10. วิเคราะห ออกแบบ ระบบงานสารสนเทศและอินเทอรเน็ต
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                            

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตองศึกษารายวิชาในหมวด
วิชาตาง ๆ    และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   รวมไมนอยกวา  91  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24  หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 61  หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 24  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 91 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบเทา  หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
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1.  หมวดวิชาพื้นฐาน 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา 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 ลําดับที ่1 - 4   และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X

   1  รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3901-1001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (4)
3901-1002 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3 (4)
3901-1003 ระบบฐานขอมูล 3 (4)
3901-1004 เครือขายคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3 (4)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร



สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

291

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 24 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับที่ 1-6 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3901-2001 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 3 (4)
3901-2002 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 3 (4)
3901-2003 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3 (4)
3901-2004 การพฒันาระบบฐานขอมูล 3 (4)
3901-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3 (4)
3901-2006 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 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 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารธุรกิจเบ้ืองตน 3 (3)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ จนครบหนวยกิตท่ีกําหนด

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3901-2101 ความปลอดภัยโครงขาย 3 (4)
3901-2102 การบํารุงรักษาเครือขายคอมพิวเตอร 3 (5)
3901-2103 พื้นฐานลินุกส 3 (4)
3901-2104 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ2 3 (4)
3901-2105 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ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 พ้ืนฐานด็อตเน็ต 3 (4)
3901-2112 โปรแกรมด็อตเน็ตทางเซิฟเวอร 3 (4)
3901-2113 การบริการคอมพลสั 2 (3)
3901-2114 การใชงานบริการเว็บ 2 (3)
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3901-2115 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (4)
3901-2116 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 (2)
3901-2117 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 (2)
3901-2118 การสมัมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3)
3901-2119 วิทยาการกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (*)
3901-2120 วิทยาการกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 (*)
3901-2121 ปญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (*)
3901-2122 ปญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 (*)
3901-2123 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (5)
3901-4101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 5 (*)
3901-4102 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 5 (*)
3901-4103 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4 (*)
3901-4104 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3901-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3901-1001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (4)
(Information Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการจัดการสารสนเทศ
2. สามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ
3. มีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรทําการประมวลผลขอมูลเพ่ือสารสนเทศ
2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3. ประยุกตใชอินเทอรเนตเพ่ือการจัดการสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ ระบบ

สารสนเทศขององคกร การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวรซอฟตแวร รูปแบบของ
ขอมูล อุปกรณรับสงขอมูล การจัดเก็บและดูแลขอมูล ระบบเครือขาย อินเทอรเนตและการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศ

3901-1002 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3 (4)
(Computer Programming 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจข้ันตอนวิธีการโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สรางผังโครงสราง ผังงาน และลําดับข้ันตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาโครงสราง
3. ทดสอบและพัฒนาการโปรแกรม คอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสราง ผังงาน การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสราง ภาษา C หรือ อ่ืน 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการระบบฐานขอมูลและระบบฐานขอมูลเชงิสัมพันธ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชระบบฐานขอมูลและระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธท่ีเก่ียวของ
2. ใชระบบฐานขอมูลและระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธใหเหมาะสมกับงาน
3. ทดสอบและพัฒนาการใชระบบฐานขอมูล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดระบบเครอืขายคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหสามารถจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดหาและเลือกใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของ
2. เลือกใชเครือขายระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับงาน
3. ทดสอบและพัฒนาการใชเครือขายระบบคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการจัดระบบเคลือขายคอมพิวเตอร 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. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการระบบปฏิบัติการและโครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชโครงสรางสถาปตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรอยางเหมาะสม
2. วิเคราะหและออกแบบโครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3. ทดสอบการทํางานโครงสรางสถาปตยกรรมและระบบปฏิบัติการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ 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 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 3 (4)
(Data Structure and Algorithm)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการจัดทําโครงสรางขัอมูลและข้ันตอนวิธี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชโครงสรางขอมูลและข้ันตอนใหเหมาะสมกับงาน
2. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมตามท่ีไดออกแบบ
3. ทดสอบโปรแกรมโครงสรางขอมูล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวิเคาะหและออกแบบเชิงวัตถุ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ ภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
2. ปฏิบัติการออกแบบและวิเคราะหเชิงวัตถุ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใช  Database Engine   และการบริหาร
จัดการฐานขอมูล

2. เพ่ือใหสามารถพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใช Database Engine และการบริหารจัดการฐานขอมูล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ ภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใช Database Engine
2. ติดต้ังและใชระบบฐานขอมูล รวมท้ังการบริหารจัดการฐานขอมูล
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของระบบฐานขอมูล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใช Database Engine  SQL Server, ORACLE, DB2

พื้นฐานการบริหารจัดการฐานขอมูล (Concept of Database Management and Administration)    การสํารองขอ
มูล (Data Backup)  การกูคืนขอมูล(Data Recovery) การรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Data Security) การ
กําหนดสิทธิของผูใช  การเขารหัสขอมูล

3901-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3 (4)
(Web Design and Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบและพัฒนา Web
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและพัฒนา Web
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ ภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบและพัฒนา Web ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเบ้ืองตน
2. สราง Web Page
3. ทดสอบการใชและการทํางานของ Web page

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ Web Designing, Computer Graphics, Working with work area, Layers and 

tables, Incorporating Multimedia components, Dynamic Web Pages

3901-2006 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ1 3 (4)
(Object Oriented Programming 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเชิงวัตถุดวยภาษา C ++
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบเชิงวัตถุดวยภาษา C++
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบโปรแกรมดวยภาษา C++
2. เขียนโปรแกรมดวย ภาษา C++
3. ทดสอบการใชโปรแกรมท่ีเขียนดวยภาษา C++

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพัฒนาวิศวกรรมซอฟตแวร
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมตามระบบวิศวกรรมซอฟตแวร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบระบบงานตามโครงสรางวิศวกรรมซอฟตแวร
2. เขียนโปรแกรมตามระบบวิศวกรรมซอฟตแวร
3. ประเมินและทดสอบโปรแกรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบ้ืองตนของวิศวกรรมซอฟตแวร 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนโปรแกรมดวย XML
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมดวย XML
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรมดวยภาษา  XML
2. ติดต้ังและใชโปรแกรมท่ีเขียนโปรแกรมดวยภาษา  XML
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของโปรแกรมท่ีเขียนโปรแกรมดวยภาษา  XML

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนโปรแกรม Web ดวย HTML
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรม Web ดวย HTML
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรม Web ดวย HTML
2. ติดต้ังและใชโปรแกรม Web
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของโปรแกรม Web

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนโปรแกรม Web เพื่อสราง Server side Web
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรม Web เพื่อสราง  Server side Web
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรม Web เพื่อสราง  Server side Web และติดตอขอมูลผาน Web
2. ติดต้ังและใช Server side WEb
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของ  Server side WEb

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปพัฒนา Web   Perl, ASP, PHP, Java Applets การติดตอขอ

มูลผาน Web

3901-2011 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารธุรกิจเบ้ืองตน 3 (3)
(Introduction to IT for Business Administration)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารธุรกิจ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการงานธุรกิจดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดองคกร บริหารธุรกิจท่ัวไปและธุรกิจขนาดยอมในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปฏิบัติการการจัดองคกรของธุรกิจ และความสัมพันธระหวางองคกรในธุรกิจ
3. ทดสอบการจัดการบริหารธุรกิจท่ัวไป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการบริหารธุรกิจท่ัวไปและธุรกิจขนาดยอม การจัดองคกร ความ

สัมพันธระหวางองคกรในธุรกิจ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในงานการบริหารธุรกิจดานตางๆ ดานการ
จัดการและวางแผน SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relationship Management), ERP 
(Enterprise Resource Planning), ดานการเงิน, การบัญชี, การผลิต, การจัดซ้ือ, การขาย, การตลาด และธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส (e-Business)

3901-2101 ความปลอดภัยโครงขาย 3 (4)
(Advance Network Security)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการรักษาความปลอดภัยโครงขาย
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยโครงขาย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. ดําเนินการปองกันรักษาความปลอดภัยโครงขาย
2. ทดสอบการปองกันรักษาความปลอดภัยโครงขาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจในการวางแผน วิเคราะห แกไขปญหาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. ปฏิบัติการวางแผน วิเคราะห แกไขปญหา และบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

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 พ้ืนฐานลินุกส 3 (4)
(Liux Basic)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพ้ืนฐานระบบปฏิบัติการ Linux
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการติดต้ังระบบปฏิบัติการ Linux
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Linux
2. ทดสอบการใชงานระบบปฏิบัติการ Linux

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ 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 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 2 3 (4)
(Object Oriented Programming 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเชิงวัตถุดวยภาษา  Java
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการออกแบบเชิงวัตถุดวยภาษา  Java
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบเชิงวัตถุดวยภาษา  Java
2. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษา Java
3. ทดสอบการใชโปรแกรมเชิงวัตถุท่ีเขียนดวยภาษา Java

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ 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 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3 3 (4)
(Object Oriented Programming 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษา Enterprise Java
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการออกแบบเชิงวัตถุดวยภาษา Enterprise Java
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบเชิงวัตถุดวยภาษา Enterprise Java
2. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษา Enterprise Java
3. ทดสอบการใชโปรแกรมเชิงวัตถุท่ีเขียนดวยภาษา Enterprise Java

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุข้ันสูง โดยสามารถ Debug ตัวเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพ

แวดลอมและเทคโนโลยี,Java Beans.

3901-2106 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 2 (3)
(Computer Programming 2 )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนโปรแกรมดวย C#
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรมดวย C#
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรมดวย C#
2. ติดต้ังและใชโปรแกรมท่ีเขียนโปรแกรมดวย C#
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของโปรแกรมท่ีเขียนโปรแกรมดวย C#

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการโปรแกรมดวย VB.Net
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการโปรแกรมดวย VB.Net
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. การโปรแกรมดวย VB.Net
2. ติดต้ังและใชโปรแกรมท่ีพัฒนาดวย VB.Net
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของโปรแกรมท่ีพัฒนาดวย VB.Net

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของ 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 การพฒันาวินฟอรม 2 (3)
(Developing Winforms)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการพัฒนาวินฟอรม
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการพัฒนาวินฟอรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. พัฒนาวินฟอรม
2. ติดต้ังและใชวินฟอรมท่ีพัฒนา
3. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของวินฟอรมท่ีพัฒนา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพัฒนา 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 พ้ืนฐานเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 3 (3)
(E-Business Technology Fundamentals)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจพ้ืนฐานเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําแผนงานเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน
2. ดําเนินการจัดการเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการพ้ืนฐานเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 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 พ้ืนฐานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2 (2)
(E-Commerce Fundamentals)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพ้ืนฐานพาณชิยอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําแผนงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน
2. ดําเนินการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการพ้ืนฐานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส Business Online และ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในการ

พัฒนา Electronic-Commerce Web Site

3901-2111 พ้ืนฐานด็อตเน็ท 3 (4)
(Introduction to dotNet)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพัฒนา Internet Base Applications ดวย dotNet
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการพัฒนา Internet Base Applications ดวย dotNet
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพัฒนา Internet Base Applications ดวย dotNet
2. พัฒนา Internet Base Applications ดวย dotNet
3. ติดต้ังและใช Applications ท่ีพัฒนาดวย dotNet
4. ทดสอบและปรับปรุง Applications
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพัฒนา ASP
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการพัฒนา ASP
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพัฒนา ASP
2. พัฒนา ASP
3. ติดต้ังและใชงานจากการพัฒนา ASP
4. ทดสอบและปรับปรุงงานจากการพัฒนา ASP

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพัฒนา COM+ Components
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการพัฒนา COM+ Components
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพัฒนา COM+ Components
2. พัฒนา COM+ Components
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3. ติดต้ังและใชงานจากการพัฒนา COM+ Components
4. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานจากการพัฒนา COM+ Components

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการของ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพัฒนา Web Services
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการพัฒนา Web Master
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพัฒนา Web Services
2. ดําเนินการพัฒนา Web Services ทดสอบการใหบริการ Web

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของ 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. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและออกแบบระบบ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ
2. จัดทําข้ันตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบ
3. ดําเนินการวิเคราะหและออกแบบระบบ ทดสอบการทํางานของระบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับองคประกอบของระบบ วัฏจักรของระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะหระบบ เครื่อง

มือท่ีใชในการวิเคราะหระบบ การศึกษาความเหมาะสมของระบบ DFD ERD การออกแบบการแสดงผล การ
ออกแบบฐานขอมูล การเขียนเอกสารและการนําเสนอผลการวิเคราะห

3901-2116 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 (2)
(IT Project1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผน เขียนโครงการและนําเสนอโครงการ
2. ปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ท่ีไดศึกษามาแลวในภาคเรียนท่ี 1 หรือ ภาคเรียนที ่2 ประยุกต

ใชในการทําโครงการวิชาชีพ โดยการเขียนโครงการ นําเสนอโครงการ วางแผน ดําเนินการ ปรับปรุงแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน บันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน รายงานผลเปนระยะและนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการตอคณะกรรมการประเมินผล

3901-2117 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 (2)
(IT Project 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผน เขียนโครงการและนําเสนอโครงการ
2. ปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ท่ีไดศึกษามาแลวในภาคเรียนท่ี 2 หรือ ภาคเรียนที ่3 ประยุกต

ใชในการทําโครงการวิชาชีพ โดยการเขียนโครงการ นําเสนอโครงการ วางแผน ดําเนินการ ปรับปรุงแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน บันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน รายงานผลเปนระยะและนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการตอคณะกรรมการประเมินผล

3901-2118 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพ่ือใหสามารถพัฒนางาน ติดตาม และแลกเปล่ียนความรูเก่ียวกับความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. คนหาขอมูลความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แลกเปล่ียนความรูและเผยแพรขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดสัมมนาวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษาคนควา หาความรูมาแลกเปล่ียน และเผยแพรในรูปแบบของการสัมมนาวิชาการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3901-2119 วิทยาการกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (*)
(Advance Topics in IT 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพ่ือใหสามารถคนควาและหาความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนใน

อนาคต ซึ่งมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ี รายละเอียด
ของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสม

3901-2120 วิทยาการกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 (*)
(Advance Topics in IT 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิทยาการกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพ่ือใหสามารถคนควาและหาความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติมในลักษณะตาง ๆ
2. รายงานผลการคนควาและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนใน

อนาคต ซึ่งมีความสําคัญตอวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ี รายละเอียด
ของเน้ือหาใหจัดตามความเหมาะสม

3901-2121 ปญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (*)
(Special Problems in IT 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. คนควา ทดลองในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล

หัวของานพิเศษดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเหมาะสม

3901-2122 ปญหาพเิศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 (*)
(Special Problems in IT 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คนควา ทดลองในงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล

หัวของานพิเศษดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเหมาะสม

3901-2123 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (5)
(IT Services)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บริการดานซอฟตแวรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. จัดทําเอกสารรายงานเพ่ือนําเสนอ
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4. ตรวจสอบประเมินผล
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ การบริการดานซอฟตแวรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร การจัดทําเอกสารการบริการสาร
สนเทศ การประเมินผลงานการบริการ

3901-4101-2 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 5 (*)
(IT  Apprenticeship 1-2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหารวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานเทคโนโลยีสาร
สนเทศ

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน วิเคราะห แกปญหา 
รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผน วิเคราะหงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับการวางแผน วิเคราะหและแกปญหางานเทคโนโลยีสาร

สนเทศ ดานการพัฒนาโปรแกรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3901-4103-4 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3-4 4 (*)
(IT  Apprenticeship 3-4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานเทคโนโลยีสาร
สนเทศ

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การวิเคราะห การแก
ปญหา รวมท้ังการควบคุมคุณภาพงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผน วิเคราะห แกปญหางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. ปฏิบัติงานวางแผน แกปญหา และควบคุมคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับการวางแผน วิเคราะหและแกปญหางานเทคโนโลยีสาร

สนเทศ ดานการพัฒนาโปรแกรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3901-6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตางๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง

งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จในเวลา
ท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล
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หมวดวิชาสามัญ

1 วิชาสามัญท่ัวไป (13 หนวยกิต)
1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
1.1.1  ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี

3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3)
3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3)
3000-1103 ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3)
3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3)
1.1.2  ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)

3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)

1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1301  จํานวน 1 หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน 3 หนวยกิต

3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2)
3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2)
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2)
3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนา 2 (2)
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2)
3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2)
3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2)
3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2)

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1601  จํานวน 1 หนวยกิต  และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3 หนวยกิต

3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2)
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2)
3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2)
3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2)
3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2)
3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2)
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3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2)
3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2)

2 วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
2.1 กลุมวิชาภาษา
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี

3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2)
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2)
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2)
3000-1223 การเขียนตามรปูแบบ 1 (2)
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2)
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2)
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2)
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2)
3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2)
3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2)
3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2)
3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2)
3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2)
3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2)
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2)
3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2)
3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2)
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2)
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2)
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2)
3000-1241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 1 1 (2)
3000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 2 1 (2)
3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2)
3000-1244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2)
3000-1246 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1247 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 (2)
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3000-1248 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2)
3000-1250 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1251 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 1 3 (6)
3000-1252 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 2 2 (4)
3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6)
3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4)
3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4)
3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4)
3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4)

2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
2.2.1  วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี

3000-1420 วิทยาศาสตร 1 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4)
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4)
3000-1422 วิทยาศาสตร 3 (ศิลปกรรม) 3 (4)
3000-1423 วิทยาศาสตร 4 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4)
3000-1424 วิทยาศาสตร 5 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4)
3000-1425 วิทยาศาสตร 6 (อุตสาหกรรม) 3 (4)
3000-1426 วิทยาศาสตร 7 (อุตสาหกรรม) 3 (4)
3000-1427 วิทยาศาสตร 8 (อุตสาหกรรม) 3 (4)
3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*)

2.2.2  วิชาคณติศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี
3000-1520 คณิตศาสตร 1 (บริหารธุรกิจ) 3 (3)
3000-1521 คณิตศาสตร 2 (อุตสาหกรรม) 3 (3)
3000-1522 คณิตศาสตร 3 (คหกรรม-ศิลปกรรม) 3 (3)
3000-1523 คณิตศาสตร 4 (เกษตรกรรม) 3 (3)
3000-1524 สถิติ 3 (3)
3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3)
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3000-1101 ทกัษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 (3)
(Thai for the Workplace)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง
2. เพ่ือใหสามารถนําภาษาไทยไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดําเนินชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
มาตรฐานรายวิชา

1. เลือกใชภาษาไทยอยางมีศิลปะ  ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส
2. วิเคราะหและประเมินคาสารที่ไดจาการฟง  การด ู การอาน  และนําเสนอขอมูลอยางมีระบบ
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูด  รูปแบบตาง ๆ  ส่ือสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
มีคุณธรรม

4. แยกแยะเนื้อหาสาระ  คต ิ คุณธรรม  คานิยม  ที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม  และภูมิปญญาทอง
ถ่ิน  และนํามาประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทย ส่ือสารอยางมีศิลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ

บุคคล  และโอกาส  วิเคราะห  ประเมินคาสารจากการฟง  การด ู  การอาน  การนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู  ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และวิจารณอยางมีเหตุผล  การพูดที่ใชงานอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของ
สังคม การเขียนจดหมายท่ีจําเปนตองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนประชาสมัพันธ และเขียนโฆษณา
เขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญา ทองถ่ินท่ีเก่ียว
ของและเกิดประโยชนในงานอาชีพและการดําเนินชีวิต

3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3)
(Practical Thai)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือพัฒนาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณ
ธรรม

3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา

1. เลือกใชภาษาไทยส่ือสารในงานอาชีพไดถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  เพ่ือสืบคนขอมูลและนํามาใชในงานอาชีพได
3. ใชกระบวนการเขียนทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
4. บูรณาการสื่อสาร  โดยการฟง  การด ู การพูดในทางธุรกิจไดอยางมีศิลปะ
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5. เลือกอานวรรณกรรมท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของ
ชาติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ  และในชีวิตประจําวัน  การ

อานจับใจความ  ตีความ  วิเคราะห  เพ่ือสืบคนขอมูลในการพัฒนาความรูและงานอาชีพ  การเขียนจดหมาย
บันทึก รายงาน โครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ
ฝกการฟง  การด ู  และการพูดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม  ศึกษา
วรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ

3000-1103 การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3)
(Creative Thai at Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคอยางถูกตอง
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกสรรถอยคําสํานวนโวหารในการส่ือสารอยางมีศิลปะ  เกิดสุนทรียภาพ  ถูกตองตามหลัก
เกณฑ  กาลเทศะ   บุคคลและโอกาส

2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  การฟง  การดใูนโอกาสตางๆ  และนํามาพัฒนางานอาชีพได
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูดรูปแบบตาง ๆ  ในเชิงสรางสรรค  เผยแพรกิจการงานอาชีพและ
สรางเสริมคุณธรรม

4. วิเคราะหเนื้อหาสาระ  คต ิ คุณธรรม  ประเพณ ี วัฒนธรรมท่ีไดจากการศึกษาวรรคดี
วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  และนํามาพัฒนางานอาชีพได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการส่ือสารอยางมีศิลปะ ท้ังในงานอาชีพและในชีวิต

ประจําวัน  การเลือกใชถอยคํา  สํานวนโวหาร  ใหเหมาะสมในการเขียนบทความ  สารคดี  เร่ืองส้ัน  บทรอย
กรองและการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับงานอาชีพ  การฟง  การด ู  และการพูดในงานอาชีพ  และใน
สังคม  ศึกษาวรรคดี  วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางงานอาชีพ
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3000-1104 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3)
(Thai for Career and Social Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชภาษาไทยถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส
2. ศึกษาคนควาเพิ่มเติมโดยการอาน  การฟง  การดูและบูรณาการความรูมาพัฒนางานอาชีพและ
เสริมสรางคุณธรรม

3. พูดและเขียน  เพ่ือส่ือสารในงานอาชีพและสังคม  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสรางบุคลิก
ภาพที่ดี

4. วิเคราะหวรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือพัฒนางานอาชีพและสังคม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับประโยค  การเรียบเรียงถอยคํา  สํานวนโวหารเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
และในสังคม  การสืบคนขอมูลโดยการอาน  การด ู  การฟงสารรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือนําขอมูลมาประยุกตใชใน
งานอาชีพและพัฒนาสังคม  การพูดที่ใชในงานอาชีพและในโอกาสตาง ๆ ของสังคม        การเขียนจดหมายท่ี
จําเปนตองานอาชพี  การเขียนโครงการและประเมินโครงการ  เขยีนบทความ  สารคดี  การใชภาษาไทยในการ
ประชาสัมพันธในงานอาชีพ  ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพและสง
เสริมคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามในสังคม

3000-1201 ทกัษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
(Developing Skills for English Communication 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการส่ือสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน 
และ การทํางาน

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน และการทํางาน ในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะ
สมตามวัฒนธรรมสังคม

2. เลือกใชสํานวนทางภาษา ไดเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
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3. ใชกลยุทธในการฟง และอานเพ่ือความเขาใจ   บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  ถายโอนขอมูล
จากเร่ืองท่ีฟง และอาน

4. เขียนบรรยาย  เขยีนบันทึก  เขียนจดหมาย    กรอกขอมูล  แบบฟอรม       โดยใชโครงสรางทาง
ภาษาท่ีถูกตอง

5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทกัษะทางดานการฟง พูด อาน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    เพ่ิม

พูนการใชคํา และสํานวนในสถานการณตาง ๆ   โดยเฉพาะในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาอาชีพ  และการปฏิบัติ
งาน เขาใจความเหมือนความแตกตางระหวางวัฒนธรรม  ตามมารยาทสังคม ประเพณ ี และของเจาของ
ภาษา  ฝกการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  สถานการณจําลอง  เปนตน

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
(Developing Skills for English Communication 2)
เรียนทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1  มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการส่ือสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน
และ การทํางาน

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตจริง และการทํางานในอาชีพตาง ๆ  ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม

2. สรุปใจความสําคัญจากการ ฟง  อาน  ตามสาขางานในอาชีพตาง ๆ
3. กรอกแบบฟอรม  เขียนบรรยาย  ถายโอนขอมูลจากภาพประกอบ เชน แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ   และ
บันทึกส้ัน ๆ เก่ียวกับการทํางาน

4. ใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือปรับปรุงใชในการแกปญหา วิเคราะห และตัดสินใจ ตามสาขางานใน
อาชีพตาง ๆ

5. บรูณาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ      ท้ังในและนอก
ชั้นเรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตอเน่ืองจากรหัสวิชา 3000-1201 เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือใชใน

สถานการณจริง ตามสาขางานอาชีพที่เกี่ยวของ และฝกทักษะการวิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจ ในสถาน
การณจริงในชีวิตประจําวัน และการทํางาน

3000-1220 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (2)
(Fundamental English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความรู   ความเขาใจโครงสรางประโยค
2. เพื่อศึกษาคําศัพท   สํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคและขอความไดถูกตองตามโครงสรางภาษา  และ เคร่ืองหมายวรรคตอน
2. ฟง และ พูดโตตอบโดยใชคําศัพท  สํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ
3. อานประกาศ ปาย สัญลักษณท่ีพบเห็นในท่ีทํางานตาง ๆ และถายโอนเปนคํา  หรือขอความ
4. บรณูาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางทางภาษาที่ใช บรรยายเหตุการณในปจจุบัน (Present Simple, Present

Continuous, Present Perfect) ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Future Tense) ประโยค Active &
Passive Voice ประโยคเง่ือนไข (Conditional Sentences) Modals การเปรียบเทียบ (Comparison) การใชเครื่อง
หมายวรรคตอน (Punctuation Marks) คําบุพบท (Preposition) ฝกการอานขอความท่ัวไป ประกาศ การเขียน
บันทึกส้ัน ๆ ศึกษาความหมายของศัพทภาษาอังกฤษเบื้องตนที่จําเปนในงานอาชีพ

3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2)
(English for Specific Purposes)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการฟง  พูด อาน เขียน  ภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตกับสาขางาน
อาชีพ

2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ   แสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายของศัพท สํานวน ท่ีใชในงานอาชีพของตนในสถานการณตาง ๆ
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2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชโครงสรางประโยค ศัพท สํานวนตามความจําเปนท่ีจะตองใชในสถาน
การณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

3. ใชกลยุทธในการอาน เพ่ือความเขาใจ  และถายโอนขอมูลท่ีสําคัญจากการอานเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ
งานอาชพีของตน และเร่ืองท่ัวไป

4. นําเสนอขอมูลไดท้ังในรูปแบบของการสนทนาและการบรรยาย การอภิปราย
5. บรณูาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของคําศพัท สํานวน ที่ใชในงานอาชีพ และในสถานการณตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการ

สนทนาโตตอบโดยใชโครงสรางประโยคพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม อานและฟงเร่ืองราวเน้ือหาทาง    วิชาชีพ
สรุปความในรูปแบบของบันทึกยอ นําเสนอขอมูลท้ังในรูปแบบของการเขียน การพูดแบบตาง ๆ อยางถูกตอง
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา

3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2)
(Reading English for General Purposes)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกลยุทธการอาน เพ่ือความเขาใจ
2. เพ่ือใหนํากลยุทธในการอานไปใชในบทอานประเภทตาง ๆ  ในเร่ืองเชิงวิชาชีพ และการอานเพ่ือ
ความเพลิดเพลิน

3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการอาน และรูจักแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากการอานในเวลาและนอก
เวลาเรียน

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชกลยุทธในการอาน   เทคนิคการเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานจับใจความ
สําคัญ  การอานหาขอมูลเฉพาะ

2. วิเคราะหสวนตาง ๆ  ของ  คํา  ไดแก รากศัพท prefix และ suffix และสวนตาง ๆ ของประโยคที่
จําเปนตอความเขาใจ

3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  สรุป จากสื่อสิ่งพิมพท่ีเปนเอกสารจริง   หรือจาก            
อินเตอรเน็ต

4. เลือกภาพ  วาดภาพ  เขียนสัญลักษณตรงตามความหมายของประโยค หรือขอความส้ัน ๆ จาก
เร่ืองท่ีอาน

5. บรรยายภาพ  หรือสัญลักษณดวยประโยค หรือขอความส้ัน ๆ
6. บันทึกหลังการอาน  จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลพัฒนาการอานของตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การใชเทคนิคการอานเพื่อความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ จากส่ือประเภทตาง ๆ ท้ังจากเน้ือ

หาทางวิชาชีพ สารคดี เร่ืองราวบันเทิง จากแหลงสือ่ท่ีหลากหลาย เชน อินเตอรเน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ
เร่ืองส้ัน เร่ืองราวบทความ เอกสาร คูมือ ปายประกาศ ฉลาก และภาพประกอบ โดยใชกลยุทธในการอานท่ี
เหมาะสมกับเน้ือหา ศึกษา รากศัพท Prefix และ Suffix วิเคราะหโครงสรางของประโยคเพื่อความเขาใจความ
หมายของคําและขอความท่ีอาน

3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2)
(Controlled Writing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนในรูปแบบตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนรายงานสั้น ๆ     บันทึกขอความทางโทรศัพท   บันทึกประจําวัน
2. เขียนจดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสตาง ๆ
3. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ
4. รวบรวมสํานวนทางภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับการเขียนในโอกาสตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงและการทํางาน ไดแก การเขียนรายงานสั้น ๆ

การบันทึกขอความทางโทรศัพท การเขียนจดหมายเน่ืองในโอกาสตาง ๆ เชน จดหมายเชญิ จดหมายเชิญ การ
ตอบรับ ตอบปฏิเสธคําเชิญ จดหมายลา จดหมายสมัครงาน ฯลฯ กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ การสง e-
mails, e-cards

3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรยีนภาษาอังกฤษ 1 (2)
(Access Multimedia in English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ และอินเตอรเน็ต ในการเรียนภาษา
อังกฤษ

2. เห็นประโยชนของการใชส่ือและเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา

1. นํา  ซีดีรอม   โปรแกรมสําเร็จรูป    ทีวีผานดาวเทียม  วิดีโอ  และอินเตอรเน็ต ไปใชในการพัฒนา
ทักษะทางการ ฟง พูด อาน เขียน

2. กําหนด วางแผน การเรียนรูโดยใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ



หมวดวิชาสามัญ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมส่ิงทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ก - 11

3. รวบรวมและนําเสนอโดยการเขียน และหรือการพูด ในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลทางวิชาชีพท่ีได
จากการสบืคนจากซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม    วีดีโอ และอินเตอรเน็ต

4. ประเมินผลความกาวหนาของตนเอง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา ปฏิบัติ การใชสื่อผสม เชน ซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม วีดีโอ และ
อินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน และคนควาเรื่องราวที่สนับสนุนการเรียนวิชาชีพ    รวบ
รวมหลักฐานการศึกษา  โดยการนําเสนอในรูปแบบการพูด หรือการเขียน

3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2)
(English Project Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
2. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาความรูโดยเลือกใชส่ือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกหัวขอการทําโครงงาน
2. กําหนดเปาหมาย   จัดเตรียม   วางแผน การศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย
3. รวบรวม เรียบเรียง  ผลงาน
4. นําเสนอโครงงานท่ีจัดทําท้ังท่ีเปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุม ในรูปแบบท่ีหลากหลาย
5. สรุป  อภิปราย  ประเมินผลการทําโครงงานของตนเอง และของเพ่ือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติทําโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองหัวขอท่ีสนใจเปนรายบุคคลและรายกลุม โดยใช

ทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควาและรวบรวมขอมูล แสดงและนํา
เสนอผลงานโดยใชวิธีการและใชส่ือท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับผลงานท่ีนําเสนอ และประเมินผลงานของ
ตนเองและของเพ่ือน

3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2)
(English for the Workplace)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในสถานประกอบการ
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. อานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  เอกสารประเภทตาง ๆ ในสถานประกอบการ
2. ตอนรับ  ถาม - ใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทํางาน
3. กรอกขอมูล  เอกสารประเภทตาง ๆ  ของสถานประกอบการ
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4.  รวบรวมคําศพัท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ในท่ีทํางาน และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ
5. สรุปหลักฐานการเรียนรู ประเมินความกาวหนาของตนเอง
6. รวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ ภาษาอังกฤษที่จําเปนในการทํางาน การอานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ชื่อ

เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ท่ีพบในท่ีทํางาน การตอนรบั การสอบถาม และใหขอมูล การเขียนรายงานตามแบบฟอรม
การกรอกแบบฟอรม ประเภทตาง ๆ สรุป รวมรวม  นําเสนอ  อภิปราย ผลงานในรูปแบบตาง ๆ จากเรียนรู
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2)
(Internet English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะทางเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ในการสืบคนขาวสารท่ัวไป   ขอมูลทางวิชาชีพจาก    
อินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษ

2. เพื่อใหเห็นคุณคา  ในการแสวงหาความรูดานภาษาอังกฤษจากเว็บไซตตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา

1. ใช   Internet Browser - Internet Explorer หรือ Netscape
2. ปฏิบัติตามรายการ   คําสั่ง  , search engines  ตาง ๆ เชน  Google
3. สืบคนเรื่องราว  ขาวสาร ท่ัวไป และขอมูลทางวิชาชีพจาก Websites ตาง ๆ
4. อานและสรุปความจากเร่ืองท่ีสืบคนมาท้ังเร่ืองทางวิชาชีพ และเร่ืองท่ีสนใจ
5. สง e-mails,  e-cards
6. สรุป  รวบรวมหลักฐานการฝกทักษะ การฟง อาน เขียน ท่ีไดจากเว็บไซตตาง ๆ
7. นําเสนอผลการฝกฝนทักษะทางภาษาจากอินเตอรเน็ต
8. แนะนําเว็บไซตท่ีมีประโยชนดานการฝกภาษาแกเพ่ือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ วิธีการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  โดยใช Browser Software, Search engines  และ

Keywords ในการสบืคนขอมูล  เลือก Websites ท่ีฝกทักษะทางภาษา และสืบคนขอมูลในหัวขอท่ีสนใจ เชน
News Online, Famous People, Electronic Mail, Web Cards เรื่องทางสาขาอาชีพ

3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2)
(Business English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือมีความรูเก่ียวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในวงการธุรกิจ
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการอานและเขียนจดหมาย และเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง  ๆ
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3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา

1. อาน  สรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลทางธุรกิจ
2. เขียนจดหมายธุรกิจ และกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจประเภทตาง ๆ
3. เขียนขอมูลเก่ียวกับบุคคล สินคา  และบริการ  สัญลักษณ   ตัวยอ
4. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเอง  สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากแหลงสือ่ ตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา   คําศัพท สํานวนภาษา ที่ใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ    ฝกการอานเอกสาร

ทางธุรกิจ  โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ  กําหนดการ สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากส่ือตาง ๆ การเขียนโตตอบ
ทางธุรกิจ  การเขียนบันทึกขอความ การบันทึกโทรศัพท  การเขียนจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ
การเขียนบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ  การติดตอธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต e-commerce

3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2)
(English for Fashion Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองราวเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอวิชาชีพการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในวงการแฟช่ันปจจุบัน
2. บอกช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวของกับวงการออกแบบและแฟช่ัน
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคา โดยใชใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาท่ีเก่ียวกับการ
ตัดเย็บและแฟช่ันไดเหมาะสมบุคคลและกาลเทศะ

4. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและแฟชั่นในรูปแบบ
ของการจดบันทึก   กรอกขอมูล

5. สืบคน   นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา ในรูปแบบของการพูดและการ
เขียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ โครงสรางประโยคพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือ

ผา วงการแฟช่ัน บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา การถาม และใหขอมูล สินคา และบริการ
การแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การอานหรือฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา นํา
เสนอ เขียนบรรยายเสื้อผาแบบตาง ๆ
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3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2)
(English for Textile Technology)

จุดประสงคท่ัวไป
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีส่ิงทอ
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพดานสิ่งทอ ท่ีเก่ียวของกับการใช
เทคโนโลยีดานตาง  ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค  ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีส่ิงทอ
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพ้ืนฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ
บริการ การแสดงความคิดเห็น   การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีส่ิงทอในรูปแบบของ
การจดบันทึกส้ัน ๆ  กรอกขอมูล

4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของการพูดสาธิต และการ
เขียนข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีส่ิงทอ จากแหลงการเรียนรูท่ี
หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิคโดยอานเร่ืองทีเก่ียวกับดานเทคโนโลยีส่ิงทอ เชน การออกแบบ ตกแตง ผลิต

ภัณฑผา การยอม การใช คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต การอานคูมือ ข้ันตอนการทํางาน
ความปลอดภัย สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตาราง ภาพประกอบ ขอแนะนํา ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ีใช
ในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน  การเขียนข้ันตอน  อธิบาย เสนอ อภิปรายขอมูลที่เกี่ยว
ของกับเทคโนโลยีส่ิงทอ  ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย

3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2)
(English for Home Economics Business)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษดานธุรกิจคหกรรม
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการทําธุรกิจดานคหกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนทางภาษาพ้ืนฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสิน
คา และบริการ การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ที่เก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการจด
บันทึก



หมวดวิชาสามัญ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมส่ิงทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ก - 15

4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียนขั้น
ตอน  การบรรยาย  การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการทธุรกิจดานคหกรรม จากแหลงการเรียนรูท่ีหลาก
หลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ศัพท สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม และบอกชื่อของวัสดุตาง ๆ ที่ใชในงานคหกรรม

สมัยใหมได ศึกษาโครงสรางประโยคพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และหัวขอท่ี
เก่ียวของกับงานคหกรรม  อานและฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรม สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ตาราง ภาพ
ประกอบ  การเขียนข้ันตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมไดท้ังในรูปแบบของ
การพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย

3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2)
(English for Restaurant and Hotel Food)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกช่ืออาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเครื่องปรุงอาหาร
2. ใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม
3. สนทนาในงานบริการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
4. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในการใหบริการดานอาหารโรงแรมและ
ภัตตาคาร และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ

5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียน กับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาที่ใชในการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร ช่ือและ

ประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเคร่ืองปรุงอาหาร ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรบัลูกคา การใหคํา
แนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของ การอานและเขยีนรายการอาหาร

3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2)
(English for Food Technology)

จุดประสงคท่ัวไป
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร
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2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษ ท่ีใชในงานอาชีพดานอาหารท่ีเก่ียวของกับการใช
เทคโนโลยีดานตาง  ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค   ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีอาหาร
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ
บริการ  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเร่ืองราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของ
การจดบันทึก

4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของการพูดสาธิต และการ
เขียนข้ันตอน  การบรรยาย การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีอาหาร จากแหลงการเรียนรูท่ี
หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติการอาน ฟง เน้ือหาเก่ียวกับดานเทคโนโลยีอาหาร เชน สุขอนามัยดานอาหาร และ

โภชนาการ กระบวนการผลิตอาหารประเภทตาง ๆ ศึกษา คําศัพท สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตาราง ภาพประกอบ
ฉลากอาหาร อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ี
ใชในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน การเขียนข้ันตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหาร ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต และเขียนบรรยาย

3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2)
(English for Arts and Crafts)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานศิลปะและหัตถกรรม
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพศิลปะและหัตถกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ชื่อของวัสดุตาง ๆ ประเภทของงานศลิปะ และหัตกรรม
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะ 
และหัตถกรรม  การใหบรกิาร  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเร่ืองราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ในรูปแบบ
ของการจดบันทึก  กรอกขอมูล

4. ถายทอดนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต    
และการเขียนข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมจากแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย
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6. รวบรวมคําศพัท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมและนําเสนอใน
รูปแบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ชื่อและ

ประเภทของ งาน อุปกรณ เคร่ืองมือในการผลิตงานศิลปะ และหัตถกรรม บอกช่ือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวง
การศลิปะ ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรับลูกคา การใหคําแนะนํา การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของงาน
ศิลปะ การอานคูมือ คําแนะนํา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน นําเสนอผลงาน เขียนบรรยายผลิตภัณฑ งานศิลปะท่ี
เก่ียวของ

3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2)
(Job-Application English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท สํานวนท่ีเก่ียวของกับการสมัครงาน
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการสมัครและสัมภาษณงาน
3. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาขอมูลเพ่ือการหางาน    จากแหลงส่ือความรูภาษาอังกฤษตาง ๆ
4. เพื่อใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษสมัครและสัมภาษณงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. อาน  สรุปสาระสําคัญ และรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานตําแหนงตาง  ๆ
2. วิเคราะหเลือกตําแหนงงานท่ีตรงกับคุณสมบัติของตน
3. เขียนจดหมายสมัครงาน   ประวัติยอ   และกรอกใบสมัคร
4. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมกับตําแหนงงาน
5. สืบคนขอมูล การหางานทําจากแหลงความรูที่หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการสมัครงาน คุณสมบัติผูสมัคร ขอมูลสวนตัว ขอ

มูลการศึกษา ประสบการณทํางาน ผูรับรองผูสมัคร อานและสรุปใจความสําคัญประการรับสมัครงาน เขียนจด
หมายสมัครงาน ประวัติยอ  หนังสือรับรองการทํางาน ประวัติสวนตัว กรอกแบบฟอรมใบสมัครประเภทตาง ๆ
ฝกปฏิบัติโตตอบการสัมภาษณงาน สืบคนและนําเสนอขอมูลหางานทําจากแหลงความรู ตาง ๆ เชน
อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ ฯลฯ

3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2)
(English for Computing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทเทคนิค และสาํนวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการเรียนภาษาอังกฤษ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ฟงและสรุปใจความเร่ืองท่ีฟง
2. อานตัวยอ  สัญลักษณ  คําสั่ง คูมือ การใชงานตาง  ๆ
3. ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีปรากฏในโปรแกรม computer software ตาง ๆ
4. ใช  Word Processing พัฒนาทักษะการเขียน  โดยใช  spell and grammar checkers
5. เขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
6. รวบรวมการใช   คําสั่ง   ตัวชวย   การแกปญหา ท่ีปรากฏในโปรแกรมสําเร็จรูป  ตาง ๆ  เพ่ือการ
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อาน เรื่องราว เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ศึกษาคําศัพท สํานวน โครง

สรางภาษาท่ีเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร ฝกอาน ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตามข้ันตอน   สาเหตุ
และการแกปญหาตาง ๆ ท่ีพบในโปรแกรมคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของ     ขอมูลท่ีได
จากทางอินเตอรเน็ต  การฝกเขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)

3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2)
(English for Information Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ ท่ีใชในเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการแสวงหาความรู โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ

มาตรฐานรายวิชา
1. สืบคนและแลกเปล่ียนขอมูลทางเทคนิคท่ีไดจากอินเตอรเนตและแหลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
2. ประยุกตใช ศัพท สํานวนทางภาษา เพ่ือการปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูป สื่อประสม และ
อินเตอรเน็ต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อานคําสั่ง คําแนะนํา เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสาร

สนเทศ ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ
สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการเรียนภาษาอังกฤษ อินเตอรเน็ต ระบบการส่ือสารและขอมูล
การเขียนบรรยาย  ลําดับข้ันตอน

3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2)
(Agricultural Business English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจเกษตร
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2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร
มาตรฐานรายวิชา

1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริหารทางดานการเกษตร
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ
3. แสวงหาความรูทางดานการเกษตร โดยผานส่ือท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การใหและขอขอมูล  การบรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทาง

การเกษตร ศึกษาขอมูลในการแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรบัลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโต
ตอบทางโทรศัพท กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอ
มูลท่ีเก่ียวกับการนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการเกษตร ผานส่ือท่ีหลากหลาย  การ
ติดตอธุรกิจ E-Commerce

3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2)
(Fishery Business English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจประมง
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร

มาตรฐานรายวิชา
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริการทางดานการประมง
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ
3. แสวงหาความรูทางดานการประมง โดยผานสื่อที่หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การขอและใหขอมูล บรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทางการ

ประมง การแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรับลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโตตอบทางโทรศัพท
การกรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอมูลท่ีเก่ียวกับ
การนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการประมง ผานสื่อที่หลากหลาย    การติดตอธุรกิจ
E-Commerce

3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2)
(Independent  Study  in  English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาทักษะทางภาษา
ของตน  โดยมีผูสอนภาษาอังกฤษเปนท่ีปรึกษา แนะนํา
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2. เพ่ือใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีและแหลงส่ือท่ีหลาก
หลาย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห  ปญหา  ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะทาง การ ฟง พูด อาน เขียน
2. วางแผนการ  กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความสน
ใจ

3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน  วิเคราะห  แกไขปญหา
4. เขียนบันทึก  ประเมินความกาวหนา จุดเดน จุดดอยในการฝกทักษะทางภาษาของตน
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ  อภิปราย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจ โดยใช

กระบวนการฝกหัดผูเรียนใหรูจักวิธีการแสวงหาความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง เลือกใชส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวิธีการเรียนรูของตนท่ีมีในศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงสือ่ท่ีหลากหลาย เขียน
บันทึก วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของตน ประมินความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตน
เอง และนําเสนอในรูปแบบของการสรุปผล หรืออภิปราย

3000-1241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 1 1 (2)
(Maritime English 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย
3. เขียนบันทึก กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ
4. รวบรวม คําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ  พัฒนาทักษะดานการฟง   พูด อาน เขียน  เพ่ือการติดตอส่ือสารในเรือ   การอานคําสั่ง

คําแนะนํา  คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปายประกาศ สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย   ตาราง   พยากรณ
อากาศ   และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา   คูมือการใชเคร่ืองมืออุปกรณ  ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ  การ
ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการทางทะเลระหวางประเทศ  (IMO
Standard Marine Communication Phrase)
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3000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  2 1 (2)
(Maritime English 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  1  มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย
3. เขียนบันทึก รายงาน กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ
4. รวบรวมคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตอเน่ืองจาก ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  1 ปฏิบัติ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน 

เขียน  เพ่ือการติดตอส่ือสารในเรือ   การอานคําสั่ง  คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปาย
ประกาศ สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  ตาราง พยากรณอากาศ  และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา  คูมือการใชเคร่ืองมือ
อุปกรณ ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสารทางเรือตามมาตรฐาน
ขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Standard Marine Communication Phrase)

3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic Chinese)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ การฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนเบ้ืองตน ที่ใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาจีนเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน

ข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ
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3000-1244 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(Chinese for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาจีนเบ้ืองตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ภาษาจีนในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับทิศ

ทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระ
สําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ

3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic Japanese)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/ อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน

ข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ

3000-1246 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(Japanese for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนเบือ้งตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาญี่ปุนในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล



หมวดวิชาสามัญ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมส่ิงทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ก - 23

2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญ่ีปุนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับทิศ

ทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระ
สําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ

3000-1247 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic French)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาฝรั่งเศสในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิต

ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษา

จีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ

3000-1248 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(French for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเกี่ยว

กับทิศทาง เวลา สถานที ่บุคคล สิ่งของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและ
สรุปสาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ
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3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic German)

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาเยอรมันเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษา

จีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ

3000-1250 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(German for Communication)
ผานการเรียนวิชาเยอรมันเบ้ืองตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ

ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ

3000-1251 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1 3 (6)
(English for Industrial  Instrumentation 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา
2. เพ่ือศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาไดเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
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4. เพื่อใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษเพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา
2. บอกความหมายของศัพทเทคนิคใช  และ รวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ
3. อานเร่ือง และสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอานและ ถายโอนส่ือความหมายเปนขอความ
4. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางภาษาเกี่ยวกับ การใชคํานําหนานาม  (articles และ determiners) คํานามท่ีนับ

ไดและนับไมได (countable & uncountable nouns) บุรุษสรรพนาม  คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
(possessive adjective) การเปรียบเทียบ (comparisons) Relative clauses รูปแบบและการใชคํากริยาวิเศษณ 
(formation & use of adverbs) คําบุพบทแสดงเวลาและสถานท่ี (prepositions of time & location) การสราง
ประโยคบอกเลาและปฏิเสธ การใช Tense และการใชกริยาชวย (modal auxiliaries)  passive voice, adverbial 
clauses of time และ ประโยคเง่ือนไข( conditional sentences) ฝกปฏิบัติการอานเร่ืองท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับดาน
เทคโนโลยีปโตรเลียมเบ้ืองตน การสนทนาโตตอบในชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ

3000-1252 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 2 2 4)
(English for Industrial  Instrumentation 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางประโยค
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชศัพทสํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพในสถานการณตาง ๆ
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางทางภาษาเก่ียวกับการใช 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
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3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6)
(English for Petroleum Technology 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานปโตรเลียม
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมืออุปกรณและเอกสารดานเทคโนโลยีปโตรเลียม
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. อานและสรุปใจความสําคัญจากการอานคูมืออุปกรณ และเอกสารดานเทคโนโลยี
2. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคและสํานวนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอาชีพ
3. อธิบาย  บรรยาย ขอเท็จจริงและเหตุการณตาง ๆ       ในสถานการณการทํางาน โดยการเขียน
และการพูดใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมตามมารยาทสังคม

4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติ ฝกอานขอความ อานคูมืออุปกรณเคร่ืองมือ และเอกสารภาษาอังกฤษทางดานเทคโนโลยี

ในงานปโตรเลียม ศึกษาความหมายและการใชคําศัพทเทคนิค ฝกการใชโครงสรางทางภาษาในเรื่อง 
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
ท่ีทํางาน

3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4)
(English for Petroleum Technology 2)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหมีทักษะในการส่ือสารดวยการฟง พูด อาน และเขียนไดถูกตองตามสถานการณตาง ๆ

ในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา

1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน โดยใชสํานวนภาษาเหมาะสมและถูกตองตามสถาน
การณ

2. ใชภาษาในการใหคําแนะนํา   แสดงความตองการ    ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และสื่อสารได
อยางเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ

3. อานและ ตีความ สัญลักษณ  แผนภูมิ ตาราง โดยถายโอนสื่อความหมายโดยการพูด หรือเขียน
บรรยายเปน คํา หรือขอความ
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4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะการพูดเก่ียวกับตนเอง กลาวคําตอนรับและทักทาย การพูดติดตอกับบุคคล

อ่ืน สนทนาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน การบอกเวลา บอกท่ีต้ัง ทิศทาง การใหคําแนะนํา การขอรอง การเสนอ
ใหความชวยเหลือ  การบรรยายลักษณะบุคคล การใหขอมูลทางตัวเลข การขอคําอธิบายเกี่ยวกับโครงการ  
ความต้ังใจ  การเลาเรื่อง  การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ

3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4)
(English for Petroleum Technology 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานขอความเก่ียวกับเทคโนโลยีปโตรเลียมไดตามระดับท่ีเรียน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชพจนานุกรมเปนเคร่ืองมือในการเพ่ิมพูนความรูดานคําศัพทได
3. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและพูดต้ังคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอานและฟงได
4. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจและถายโอนขอมูลเน้ือหาท่ีอาน
2. นําเสนอขอมูลรายงานขัน้ตอนการทํางานได
3. นําเสนอผลงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  แสดงความคิดเห็นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะ
สมกับวัฒนธรรมสังคม

4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา โครงสรางทางภาษา ท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ฝกการอานขอความเก่ียวกับเอกสารเทคโนโลยี

ปโตรเลียมโดยใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจ   การเดาความหมาย    การใชพจนานุกรม    ฝกการฟงและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําส่ัง   คําอธิบาย   การต้ังคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีไดอานและไดฟง หรือขอคําแนะนํา   
การพูดรายงานข้ันตอนการทํางานและเสนอผลงาน      การแสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย    การกลาวคํา
แสดงความเสียใจ ความปรารถนา (wishes) การใหสัญญาการใหรายละเอียดสวนบุคคล  และการเลาเหตุการณ
ในอดีต และการลําดับเหตุการณ

3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4)
(English for Petroleum Technology 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมือคําแนะนําการใชอุปกรณตางๆ
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2. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและจดบันทึกสรุปคําบรรยายได
3. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม

มาตรฐานรายวิชา
1. อานสรุปใจความ  และบันทึกขอความสําคัญจากเร่ืองท่ีฟงหรืออานได
2. โตตอบเก่ียวกับหัวขอท่ีไดอานหรือฟง
3. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับ การเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการอานเอกสารทางเทคนิค  คูมือคําแนะนําเก่ียวกับการใชอุปกรณและเคร่ืองมือฝก

การต้ังคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไดอานหรือฟงคําบรรยาย  จดบันทึกคําบรรยายและฝกการยอหรือ
สรุปเร่ืองท่ีไดอานหรือฟง

3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4)
(English for Petroleum Technology 5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานเอกสารเก่ียวกับคูมือการใชอุปกรณ และขอความเก่ียวกับอุตสาห-
กรรมแกซ และนํ้ามัน

2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารโดยทางวิทยุมือถือได
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีปโตรเลียม

มาตรฐานรายวิชา
1. อานสรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลดานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
2. พูดโตตอบตามสถานการณตางๆโดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร
3. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกอานเอกสาร อานคูมืออุปกรณ  และขอความท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมกาซและนํ้ามัน  ฝกการ

ฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําอธิบายทางเทคนิคหรือคําสั่งตาง ๆ  ทําบทฝกท่ีเลียนแบบสถานการณจริง
ในการปฏิบัติงานการขุดเจาะนํ้ามัน  ฝกการพูดทางวิทยุมือถือ  โดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร
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3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
(Thai  Life and  Culture)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะของเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาและสืบทอดวัฒน
ธรรมไทย

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณการใชหลักธรรมของศาสนาในการดํารงชีวิต
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางจิตสาธาณะรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักธรรมและศาสนพิธีในการดําเนินชีวิตประจําวัน
2. ทําประโยชนตอสวนรวมเพ่ืออยูรวมกันดวยจิตสาธารณะ
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อการดํารงชาติและมีความภาคภูมิใจ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย   การวิเคราะหและประเมินสถาน

การณเพ่ือสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคม
วัฒนธรรมของชาต ิ และวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญ

3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2)
(Local Wisdom)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจลักษณะท่ัวไปของภูมิปญญา  คานิยม และประวัติความเปนมาของทองถ่ิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสราง วิวัฒนาการของระบบสังคมแบบด้ังเดิม ในการประกอบ
อาชีพ และหัตถกรรมทองถ่ิน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหประวัติศาสตรและเหตุการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความเปนชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาไทย

2. วิเคราะหความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลก

3. บรหิารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธของสังคมกับคานิยม  ประวัติศาสตรและความเจริญเติบโตของทองถ่ิน
อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
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อาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  การบริหารจัดการทรัพยากรในผลิตและการบริโภคตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2)
(Geographical and History Study of Thailand)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจภูมิศาสตรและประวัติศาสตรทองถ่ิน
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหอิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ตอการสรางสรรควัฒนธรรม
เอกลักษณการดํารงชาติไทย และการทองเท่ียว

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการสืบสานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ ทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปญญาไทย  การดํารงชาติไทย  การทองเท่ียวและการพัฒนาอยางย่ังยืน

2. วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควัฒน
ธรรมและมีจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

3. ใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวและการพัฒนา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   อิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตอการสรางสรรควัฒนธรรม เอก
ลักษณการดํารงชาติไทย  ภูมิปญญาทองถ่ินกับการสืบสานวัฒนธรรม การทองเท่ียวและการพัฒนาอยางย่ังยืน

3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2)
(Thai Politics and Administration)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิ
มนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน  และการปกครองทองถ่ิน

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวม  และติดตามขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาประเทศและทองถ่ิน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิ-มนุษย
ชน  การบริหารราชการแผนดิน   และการปกครองทองถ่ิน

2. มีสวนรวมในการเมืองการปกครอง
3. ใชขอมูลทางการเมืองการปกครองเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  พรรคการเมือง  องคกรอิสระตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ  การเลือกต้ัง  นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิมนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน   และ
การปกครองทองถ่ิน

3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพือ่การวางแผนและพฒันา 2 (2)
(Geographical Information System for Planning and Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร วางแผนและพัฒนาโดยอาศัย
ขอมูลทางภูมิศาสตร

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการวางแผนและพัฒนาดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
มาตรฐานรายวิชา

1. ใชแผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูลภูมิสารสนเทศ
2. วิเคราะหภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต
3. ใชระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information

System) และสัมผัสระยะไกล (Remote Sensing) ประโยชนของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร  องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางบุคลากรหรือองคกรกับระบบสาร
สนเทศภูมิศาสตร

3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2)
(Sufficiency Economy)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. เพ่ือใหสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการ
บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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มาตรฐานรายวิชา
1. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

2. เผยแพรแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการทรัพยากรในการผลิต
และบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา    และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเกิดดุลยภาพในการดํารงชีวิต
อยางมีความสุขและภาคภูมิใจ

3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2)
(Environment, Technology and  Life)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศ
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิง่แวดลอมและระบบนิเวศ  และความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาประเทศ

2. บริหารจัดการส่ิงแวดลอมโดยอาศัยเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน
3. ใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ ส่ิงแวด-ลอม

และระบบนิเวศ เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาประเทศ  การประยุกตใชเทคโนโลยีรวมกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน  และสถานการณส่ิงแวดลอมในปจจุบัน

3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2)
(Human and Environmental Arrangement)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมในชุมชน หลักการอนุรักษส่ิงแวด
ลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชแกไขปญหามลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน
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3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในทองถ่ิน
อยางย่ังยืน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอม
2. เสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลภาวะ
3. รวมอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสัมพันธของมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมท่ีดีในชุมชน ปญหาตางๆ อัน

อาจเกิดข้ึนในชุมชน  มลภาวะ  การสรางความเขาใจระหวางบุคคลและกลุมคนในชุมชน  การเสริมสรางแรง
กระตุนใหเกิดความรวมมือท่ีจะเรียนรูรวมกันในชุมชน และการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินอยางย่ังยืน

3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2)
(Quality of Life and Clean Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดและการประหยัดพลังงาน
2. เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม ตรวจ ประเมิน และเขียน รายงาน
เทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม และการประหยัดพลังงาน
2. ตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน
3. กําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย
4. นําทรัพยากรกลับมาใชใหม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใชเทคโนโลยีสะอาด ความสําคัญของการลดมลพิษส่ิงแวดลอม เทคนิค

การตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน การกําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย  การนํา
ทรัพยากรกลับมาใชใหม   การประหยัดพลังงาน  และการจัดหาพลังงานทดแทน
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3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
(Library and Information Literacy)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของหองสมุด แหลงเรียนรู ขอมูลสารสนเทศ และหลักในการ        คน
ควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศ

2. เพ่ือใหสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชเคร่ืองมือชวยคนในรูปแบบตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถเลือก รวบรวม และนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ความคิด
สรางสรรค สนใจใฝรู ซ่ือสัตย และมีวินัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศจากหองสมุดและแหลงเรียนรูตาง ๆ
2. เลือก/ใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรู  อ่ืน ๆ
และเรียนรูอยางไรพรมแดน

3. เลือก/บันทึกขอมูลสารสนเทศไดตรงตามความตองการ
4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคัญของหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  ประเภทของขอมูลสารสนเทศรูป

แบบตาง ๆ  เคร่ืองมือและวิธีการใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การเลือกใชและรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ  และการนําเสนอผลการศึกษาคนควา

3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2)
(Recreation for Quality of Life Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ และหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือก จัดและทํากิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับอาชีพของตน
3. เพ่ือใหสามารถปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชเสริมสรางสุขภาพในชีวิต
ประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการตามธรรมชาติของมนุษย
2. จัด/ทํากิจกรรมนันทนาการตามความตองการและความถนัด เพื่อสรางเสริมสุขภาพสมรรถ-ภาพ
ในการปองกันโรค และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว

3. ปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ความหมาย   ขอบขาย  ความสําคญัและประเภทของนันทนาการ    ลักษณะ

และบทบาทของผูนํานันทนาการ   ธรรมชาติและความตองการดานนันทนาการของมนุษย   หลักการจัดกิจ
กรรมนันทนาการในรปูแบบตาง ๆ เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ   โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ

3000-1603 กีฬาเพือ่พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2)
(Sports for Health and Personality Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกฎ กติกา มารยาทในการเปนผูชมและผูเลนกีฬาประเภทตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือกชนิดกีฬามาประยุกตใชในการออกกําลังกาย
3. เพ่ือใหสามารถนํากีฬามาใชพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ  มีมรรยาทและวินัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎ กติกา มารยาท และหลักการเลนกีฬาท่ีตนเลือก
2. เลนกีฬาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยคาํนึงถึงหลักปฏิบัติในการเลน กฎ กติกา มารยาท
ประโยชนและความปลอดภัย

3. พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเปนผูนําดวยทักษะดานกีฬา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  กฎ กติกา มารยาท  รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภท  ตาง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล  ขอควรคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับ
การเลนกีฬาแตละประเภท หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม
การนําทักษะดานกีฬามาพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา

3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2)
(Life Skill)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญและหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
2. เพ่ือใหมีทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทในงานอาชีพ

3. เพ่ือใหสามารถนําหลักของทักษะตาง ๆ ไปใชในการปฏิบัติตนใหเปนคนดี มีคุณคา และปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข
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4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาทักษะชีวิต มีความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ
และสัมพันธภาพท่ีดีตอผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
2. เลือก/ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตดวยความตระหนักรูในจุดดี-จุดดอยของตน
3. สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจ และแกไขปญหาชีวิต ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
4. พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณเหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และวัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคัญ  องคประกอบของทักษะชีวิต  ทักษะเก่ียวกับการวิเคราะห  การประเมิน

สถานการณ  ความคิดสรางสรรค  ความตระหนักรูในตน ความเห็นใจผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม    การ
สรางสัมพันธภาพ  การสื่อสาร  การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน   การจัดการกับอารมณและ
ความเครียด   และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด

3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพือ่สุขภาพและสังคม 2 (2)
(Physical Education, Health Education and Recreation for Health and Society)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ
2. เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ท่ีสอดคลองกับสภาพแวด-ลอม
ทางสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อสงเสริมสุขภาพ การสมาคม และสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว
เพ่ือน  และสังคม

3. เพ่ือใหสามารถนําหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกระบวน
การทางประชาสังคมไปใชในการปองกันปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพและสังคมดวยพลศึกษา สุขศึกษา และ
นันทนาการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของพลศกึษา สุขศึกษา และนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
2. ปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคมตามหลักการและ
กระบวนการ สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย

3. ประพฤติปฏิบัติตนตามกระบวนการทางประชาสงัคม เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพ สาร-เสพย
ติด สารพิษ และอุบัติภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ หลัก

การเลือกกิจกรรมตาง ๆ  การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพื่อน สังคมและสอด
คลองกับสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  กระบวนการทางประชาสงัคมเพ่ือกําหนดบทบาทการมีสวน
รวมเกี่ยวกับเรื่องปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย

3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2)
(Human  Relations  at  Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักมนุษยสัมพันธและธรรมชาติของมนุษย
2. เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและชุมชน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหบทบาทและสถานภาพของมนุษยในสังคม
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและกระบวนการทางจิตวิทยา
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  ธรรมชาติของมนุษย

กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน  การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิต
และการทํางาน  การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2)
(Community Health)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมโรคติดตอ ปฐมพยาบาล และแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาสุขภาพพลานามัยสวนบุคคลและชุมชน
2. ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพสมบูรณ
3. เสนอแนะแนวทางการแกปญหาสุขภาพตนเองและชุมชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ  สุขภาวะของรางกาย จิตใจ สังคมและจิต

วิญญาณ  การควบคุมโรคติดตอ  การปฐมพยาบาล  โภชนาการ  การแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน

3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2)
(Buddhist Methods of Career Planning)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจตนเองและวางแผนอาชีพโดยใชหลักพุทธธรรมะ
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางความสําเร็จในชีวิตตามหลักพุทธธรรมะ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักพุทธธรรมะตามแนวทางโยนิโสมนสิการ
2. สํารวจตนเองเพ่ือการตัดสินใจเลือกอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ
3. วางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ  การวางแผนอาชีพโดยอาศัยวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมะ  ความสําคัญและความหมาย

ของโยนิโสมนสิการ 10 วิธี  การสํารวจตนเองดานความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความ
ตองการ คานิยมและแรงจูงใจ     และการตัดสินใจวางแผนชีวิตเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมาย

3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2)
(Human Psychology and Business Ethics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมมนุษย ปรัชญา และอุดมการณ ในการพัฒนาบุคคลและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน

2. เพ่ือใหสามารถทํางานธุรกิจดวยหลักจิตวิทยาและจริยธรรม
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  มีจริยธรรมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหพฤติกรรมมนุษยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการทํางาน
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาและอุดมการณในการทํางาน
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาตนเองและบุคคลในการทํางานธุรกิจ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมมนุษย ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาบุคคล ความสัมพันธระหวาง

กลุมบุคคลในองคกรธุรกิจ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับกระบวนการทาง
ธุรกิจ
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3000-1420 วิทยาศาสตร  1 3 (4)
(Science 1) (เกษตรกรรม-ประมง)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับชีววิทยาพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียว
ของกับชีววิทยาพ้ืนฐาน

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของ
ส่ิงมีชีวิต

2. เขาใจหลักเกณฑในการจัดจําแนกส่ิงมีชีวิตและลําดบัการจัดหมวดหมูส่ิงมีชีวิต
3. เขาใจกระบวนการ และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใชเทคโนโลยีชีว
ภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม

4. เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ใน
ระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ

5. เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือโลก
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับเซลลและเน้ือเย่ือ  การสืบพันธุ  การเจริญเติบโต  ระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต  การจําแนก

ส่ิงมีชีวิต  พันธุกรรม  ส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3000-1421 วิทยาศาสตร  2 3 (4)
(Science 2) (เกษตรกรรม-ประมง)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่
เก่ียวของกับเคมีพ้ืนฐาน

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรูไปประยุกต
ใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการจําแนกสาร  สมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและ
แรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค
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2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดสารประกอบการเกิดสาร
ละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี

3. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสารและการจําแนกสาร  อะตอม  ตารางธาต ุ  พันธะเคมีเบ้ืองตน  ปฏิกิริยาเคมีและสม

ดุลเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  อินดิเคเตอร  สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ

3000-1422 วิทยาศาสตร  3 3 (4)
(Science 3) (ศิลปกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในงานดาน
ศิลปกรรม

2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี
เก่ียวของกับงานดานศิลปกรรม

3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
4. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูในงานดานศิลปกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการสกัดสาร สมบัติของธาตุ  สารประกอบ สารอินทรีย  สารอนินทรีย กรด เบส เกลือ
2. เขาใจสมบัติของสารเคมีท่ีนํามาใชในงานศิลปะ  ผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและส่ิง
แวดลอม

3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู แกปญหา   
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู การสกัดแยกสาร     ธาตุ

สารประกอบ  สารอินทรีย  สารอนินทรีย   กรด  เบส  เกลือ  สารเคมีท่ีใชในงานศิลปะ  สียอม สีทา  สารฟอก
หนัง   กาว  กระดาษ  สารทําความสะอาด ผลิตภัณฑเทียมตาง ๆ   และผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษย
และส่ิงแวดลอม

3000-1423 วิทยาศาสตร  4 3 (4)
(Science 4) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับพลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟา จุลินทรียในอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร  และสารเคมีใกลตัว
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2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่
เก่ียวของกับในการศึกษา ทกลอง

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรูไปประยุกต
ใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. ความเขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน
2. เขาใจความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต
3. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใชเทคโนโลยีชีว
ภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม

4. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของจุลินทรียท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร  การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

5. เขาใจสมบัติของสารเคมีท่ีนําใชในงานแตละสาขาอาชีพ
6. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
7. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร
8. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับแหลงพลังงานไฟฟา การผลิตพลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา  หลัก

การทํางานของเคร่ืองใชไฟฟาในบานประเภทใหความรอน   แสงสวาง และพลังงานกล เครื่องใชไฟฟาใน
สํานักงาน พลังงานในการดาํรงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ  ในรางกายมนุษย พันธุกรรม จุลินทรีย
ท่ีเก่ียวของกับอาหาร การเปนพิษของอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยการใชความรอน ความเย็น สารเคม ี รังสี การชะลอการสุกของ
ผลไม การยืดอายุของดอกไม  บรรจุภัณฑเพ่ือการเก็บรักษาและการขนสง  สารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวันและ
ในสํานักงาน

3000-1424 วิทยาศาสตร  5 3 (4)
(Science 5) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียว
ของกับเคมีและเทคโนโลยี

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิต
ประจําวัน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง และแรงยึดเหน่ียว
ระหวางอนุภาค

2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. เขาใจผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร
6. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับอะตอม  ธาตุและตารางธาต ุ สูตรโมเลกุล  พันธะเคมี   กฎทรงมวลแหงสาร       สมการ

เคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ  พอลิเมอร เสนใยสังเคราะห  พลาสติก  กระดาษ
ส ี กาว  หนังเทียม  เซรามิกส  ไฟเบอรกลาส  เครื่องสําอาง  สารทําความสะอาด  สารฆาเชือ้  สารท่ีกออันตราย
ตอส่ิงแวดลอมโลก

3000-1425 วิทยาศาสตร  6 3 (4)
(Science 6)  (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี สมบัติของสาร ความรอน
การถายโอนความรอน  แสง เสียง หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การ   สมดุล
สมการเคล่ือนท่ี  จุดศนูยถวง โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน พลังงานนิวเคลียร

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา และนิวเคลียร
3. เขาใจความสัมพันธ ระหวางพลังงานกับการดํารงชวิีต การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม

4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองโมล  สูตรและสมการเคมี สมบัติของของแข็ง ของเหลว ความรอน การถายโอน

ความรอน  แสง  เสียง  หนวยและการวัด เวกเตอร   แรง  แรงในตางระนาบ  สมดุล สมการการเคล่ือนท่ี  จุด
ศูนยถวง  โมเมนตัมเชิงเสน  โมเมนตัมเชิงมุม    งาน  พลังงาน   กําลัง   พลังงานนิวเคลียร

3000-1426 วิทยาศาสตร  7 3 (4)
(Science 7)   (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี สารประกอบ-
ไฮโดรคารบอน  วัสดุสังเคราะห   สมบัติของสาร ความรอน การขยายตัวของวัตถุ  หนวยและการ
วัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การสมดุล จุดศนูยถวง สมการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน
โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา  แรงนิวเคลียร  ลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆของ
วัตถุในธรรมชาติ

3. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน กับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม

4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับโมล สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน วัสดุสังเคราะห

สมบัติของของแข็ง สมบัติของของเหลว สมบัติของกาซ ความรอน การถายโอนความรอน การขยายตัวของ
วัตถุ หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ  การสมดุล จุดศนูยถวง สมการการเคล่ือนท่ี โมเมนตัม
เชิงเสน   โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงาน กําลัง   พลังงานนิวเคลียร

3000-1427 วิทยาศาสตร  8 3 (4)
(Science 8)   (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ
ปฏิกิริยาเคมี หนวยและการวัด  เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมน
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ตัมเชิงเสน   คล่ืน  แมเหล็กไฟฟา  แสง  เสียง  พลังงาน  มีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร  สามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอาชีพได

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและธรรมชาติ  การกเดสารประกอบ  ปฏิกิริยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงไฟฟา  แรงนิวเคลียร
3. เขาใจสมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัม
4. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม

5. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับโมล  สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  หนวยและการวัด

เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน  คุณสมบัติของคล่ืน  สนามไฟฟา
แรงระหวางประจุไฟฟา  สนามแมเหล็ก  แสง  เสียง  พลังงานนิวเคลียร

3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*)
(Science Project)
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ขึ้นอยูกับศักยภาพของผูเรียนแตละคน

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร

2. เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรดวยการทํางานเปนทีม วางแผนออก
แบบ เขียนรายงาน และเสนอผลงานอยางเปนระบบในเชิงวิจัยทางวิทยาศาสตร

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการทําโครงงานวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. บูรณาการความรู ทางดานวิทยาศาสตรกับวิชาชีพในการทําโครงงานวิทยาศาสตร
2. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูแกปญหา
3. นําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรตอสาธารณชน
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร วางแผน และดําเนินการจัดทํา

โครงงานวิทยาศาสตร เขียนรายงาน   จัดแสดงนิทรรศการ และนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร

3000-1520 คณติศาสตร  1 3 (3)
(Mathematics 1) (บริหารธุรกิจ)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยาง
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยางไป
ใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคง
ปกติ การสุมตัวอยาง

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับตรรกศาสตรและนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได
3. คํานวณพ้ืนท่ีใตโคงปกติและนําไปคํานวณความนาจะเปนของตัวแปรท่ีตอเน่ืองได
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับการสุมตัวอยาง  และการแจกแจงคาเฉล่ียท่ีไดจากตัวอยางประชาได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต  ประพจน  การเช่ือมและคาความจริงของประพจน   ตาราง

คาความจริง ประพจนท่ีสมมูลกัน ประโยคเปด และตัวแปรปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล   กฎเกณฑเบ้ืองตน
เก่ียวกับการนับ  แฟกทอเรียล  วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู   การทดลองสุม  และ     แซมเปลสเปช เหตุการณ
และความนาจะเปนของเหตุการณ ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไข และเหตุการณท่ีเปนอิสระตอกันพ้ืนท่ีภายใต
โคงปกติ  การสุมตัวอยาง  วิธีและข้ันตอนของการสุมตัวอยาง  คาพารามิเตอรและคาสถิต ิ การแจกแจงคาเฉล่ีย
ท่ีไดจากตัวอยางประชากร

3000-1521 คณิตศาสตร  2 3 (3)
(Mathematics 2) (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท  และเรขาคณิต
วิเคราะห

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิต
วิเคราะห ไปใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซ และดีเทอร-มิ
นันท  และเรขาคณิตวิเคราะห
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มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับฟงกช่ันแบบตาง ๆ และนําไปใชในการแกปญหา
2. มีความรูความเขาใจทฤษฎีบททวินามและเศษสวนยอย และนําไปใชในการแกปญหา
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซและดีเทอรมินันท และนําไปใชในการแกปญหา
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใชในการแกปญหา
5. สามารถนําความรูเก่ียวกับฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
ไปใชเปนพ้ืนฐานประกอบในวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับฟงกช่ันเอกซโปเนนเชียล  และลอกริทึม  ฟงช่ันตรีโกนมิติ  และอินเวอรส ฟงกชั่นตรี

โกนมิติ  กฎของไซนและกฎของโคไซน  ทฤษฏีบททวินาม  เศษสวนยอย  ชนิดของ  เมทริกซ  การบวกและลบ
เมตริกซ   การคูณเมตริกซดวยจํานวนจริง  การคูณเมตริกซดวยเมตริกซ  ดีเทอรมินันท  อินเวอรสการคูณเมท
ริกซ   การแกสมการเชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมินันท  ระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุดก่ึงกลางระหวาง
จุดสองจุด  ความชัน  รูปแบบของสมการเสนตรง  ระยะทางระหวางจุดกับเสนตรง ระยะทางระหวางเสนตรง
กับเสนตรง ภาคตัดกรวยท่ีมีจุดศูนยกลางหรือจุดยอดอยูท่ีจุดใด ๆ ในระนาบ

3000-1522 คณติศาสตร  3 3 (3)
(Mathematics 3) (คหกรรม-ศิลปกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน ไปใชประกอบใน
วิชาชีพ และชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร         ความ
นาจะเปน

มาตรฐานรายวิชา
1. นําวิธีการทางสถิติไปใชในการวิเคราะหขอมูลได
2. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต  การดําเนินการของเซต  และการแกปญหาโดยใชเซต
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได
5. นําความรูเก่ียวกับความนาจะเปน ชวยในการตัดสินใจ  และแกปญหาได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับคากลาง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิของการแปรผัน เซต การดําเนินการของ

เซต การแกโจทยปญหาโดยใชเซต ประพจน การเช่ือมและการหาคาความจริงของประพจน ตารางแสดงคา
ความจริง ประพจนท่ีสมมูลกัน ประโยคเปด การอางเหตุผล กฎเกณฑเบ้ืองตนเก่ียวกับการนับ  แฟคทอเรียล
วิธีเร่ืองสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู  การทดลองสุม  แซมเปลสเปช  เหตุการณ  และความนาจะเปนของเหตุการณ
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3000-1523 คณติศาสตร  4 3 (3)
(Mathematics 4) (เกษตรกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการคํานวณภาษี
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร  กําหนดการเชิงเสน  และการคํานวณภาษี
ไปใชประกอบในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการ     เชิงเสน
และการคํานวณภาษี

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซ และดีเทอมินันท  และนําไปใชในวิชาชีพได
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกําหนดการเชิงเสน  และนําไปใชในวิชาชีพได
4. สามารถคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีมูลคาเพ่ิมอยางถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต ประพจน การเชื่อมประพจน และคาความจริงของประพจน 

ตารางคาความจริง  การอางเหตุผล ความหมายของเมตริกซ  การบวกและลบเมตริกซ  การคูณเมตริกซ การ
ดําเนินการเปล่ียนแถวเชิงมูลฐาน เมตริกซลดรูปเปนข้ันแบบแถว การหาคาํตอบของสมการเชิงเสนโดยวิธีเกาส  
เมตริกซผกผัน  การหาคําตอบโดยใชเมตริกซผกผัน  ดีเทอรมินันท  กฎของคราเมอร  ความหมายของกําหนด
การเชิงเสน การคาดหมายโดยใช กําหนดการเชิงเสนดวยวิธีการใชกราฟ และวิธีการคํานวณแบบงาย  ภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพิ่ม

3000-1524 สถิติ 3 (3)
(Statistics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ความหมายของสถิต ิ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ความหมายของสถิต ิ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน ไปใชในงานอาชีพ และชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ความหมายของสถิต ิ และวิธีการคํานวณทาง
สถิติไปใชในการวิเคราะหเบ้ืองตน

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสถิติ  นําไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได
2. สามารถแปลความหมายจากคาสถิติท่ีคาํนวณได
3. นําสถิติไปวิเคราะหขอมูล และสรุปผล  ในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความหมายและขอบขายของสถิติ  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย

ของขอมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณคาเฉล่ียประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบเก่ียว
กับคาเฉล่ียของประชากร และสัดสวนของประชากร การทดสอบ ไคสแควร การวิเคราะหถดถอย และสห
สัมพันธ

3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3)
(Calculus 1)  ผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร 2 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัล
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัลไปใช
ประกอบในวิชาชพี

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกต
อนุพันธและอินทิกรัล

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต และนําไปใชในการแก
ปญหา

2. สามารถนําความรูเรื่อง  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต  ไปใชในวิชาชีพได
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายของลิมิต  การหาคาลิมิตของฟงกช่ัน  ความตอเน่ืองของฟงกช่ัน  กฎ สี่ขั้น
ของอนุพันธ  อนุพันธฟงกชั่นพืชคณิต  อนุพันธฟงกช่ันตรีโกณมิติ  และอินเวอรฟงกช่ันตรีโกณมิติ  อนุพันธ
ฟงกช่ันเอกซโปเนนเชียลและลอการิธึม  อนุพันธอันดับสูง  กฎของลูกโซ  การหาอนุพันธโดยปรยิาย(Implicit 
differentiation) การประยุกตของอนุพันธ  ความเร็วและความเรง  คาสูงสุดและคาต่ําสุด คาเชิงอนุพันธ 
(Differential) อินทิกรัลฟงกช่ันพืชคณิต ฟงกช่ันตรีโกณมิติ และอินเวอรฟงกช่ันตรีโกณมิติ  ฟงกช่ันเอกซโป
เนนเชียลและลอการิธึม  เทคนิคการ อินทิเกรต  อินทิกรัลจํากัดเขต และการประยุกต

3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3)
(Calculus 1) ผานการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ัน  ไฮ
เพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation)

2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน  อันดับ
และอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต
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3. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ัน       ไฮ
เพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) ไปใชใน  วิชา
ชีพ

4. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน อันดบั
และอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต  ไปใชในวิชาชีพ

5. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิชาแคลคลูลัส
มาตรฐานรายวิชา

1. มีความรูความเขาใจในเร่ือง แคลคลูลัส และนําไปใชในการแกปญหา
2. สามารถนําความรูเร่ืองแคลคลูลัสไปประยุกตใชในวิชาชีพได
3. สามารถนําความรูในเร่ืองแคลคลูลัส ไปใชในการศึกษาตอข้ันสูงได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก อินทิกรัลไม

ตรงแบบ  การหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน
อันดับและอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต
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วิชาเรียนรวม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2546 

 
รายวิชากลุมปรับพ้ืนฐานรวม 
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 (5) 
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4) 
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
3100-0004 วัสดุชาง 2 (2) 
3100-0005 งานวัดละเอียด 2 (3) 
3100-0006 งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป 2 (4) 
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน 2 (4) 
 
รายวิชากลุมบรหิารงานคุณภาพ และกลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

3000–0201 โปรแกรมสําเรจ็รูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000–0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000–0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000–0204 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน 3 (4) 
3000–0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 
รายวิชาเรียนรวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 3 (3) 
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3) 
3100-0105 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3 (3) 
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3 (3) 
3100-0108 ช้ินสวนเครื่องกล 3 (3) 
3100-0109 การสงถายกําลงั 3 (3) 
3100-0110 การสงถายความรอน 2 (3) 
3100-0111 เทอรโมไดนามกิส 3 (3) 
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3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3) 
3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3) 
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 (3) 
3100-0115 กรรมวิธีการผลติ 2 (3) 
3100-0116 การขนถายวัสดุ 2 (3) 
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3) 
3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3) 
 

3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 2 (3) 
3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 
3100-0152 การบริหารงานอุตสาหกรรม 2 (2) 
3100-0153 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 2 (2) 
3100-0154 การศึกษางาน 2 (2) 
3100-0157 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2 (2) 
3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 2 (3) 
 
วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
3100-0221 เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3) 
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3) 
3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 2 (4) 
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) 
 
รายวิชาเรียนรวมคณะวิชาเคมี 
3100-0601 เคมีท่ัวไป 4 (5) 
3100-0602 เคมีอินทรียท่ัวไป 4 (5) 
3100-0603 เคมีฟสิกสท่ัวไป 4 (5) 
3100-0604 เคมีวิเคราะหท่ัวไป 4 (5) 
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รายวิชากลุมปรับพื้นฐานรวม 
 
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ การแปรรูปช้ินงานโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถปรับแตง ปรับตั้งและลับคมตัดเครื่องมือกลและแปรรูปช้ินงานโลหะในงาน

เทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือท่ัวไปและงานเทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
2. เลือก ปรับแตง ปรับตั้งและลับคมตัดเครื่องมือกลในงานเทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
3. รางแบบบนชิ้นงาน แปรรูป ข้ึนรูป ประกอบและปรับชิ้นงานโลหะดวยเครือ่งมือ (Handtool) 

และเครื่องมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการใชงาน การบํารุงรักษา เครื่องมือท่ัวไป (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 การบอกขนาดมิติท่ี

ซับซอนและแบบสั่งงาน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเขียนแบบทางเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ 
2. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ กระดาษและเขียนตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต 
3. เขียนภาพสองมิติภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ีซับซอน 
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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) มุมท่ี 
1 และมุมท่ี 3 ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพชวย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ีซับซอนและ
แบบสั่งงาน การอานสัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม 
 
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณและวงจรไฟฟา-

อิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อใหสามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี 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 
ข้ัวตอสาย 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. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการทํางาน 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 ท่ีมีตอโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิง 
และสารหลอลื่น วัสดุไฟฟา วัสดุอิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง และวัสดุสังเคราะห  การตรวจสอบวัสดุเบื้องตน 
 
3100-0005 งานวัดละเอียด 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบกับงาน
ช้ินสวนเครื่องกล 

2. เพื่อใหสามารถเลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวัดและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมตรวจสอบ
ช้ินงานตามมาตรฐาน 

3. เพื่อใหมีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบตอการทํางานและความปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบกับงานชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวดัและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมทําการตรวจสอบชิ้นงานตาม

มาตรฐาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หนาท่ี การใชงาน และบํารุงรักษา 
เครื่องมือวัดละเอียดแบบมีสเกล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน้ํา เครื่องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนไดมีสเกล เวอร
เนียร-ดาลิปเปอร ไมโครมิเตอร นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่องมือวัดละเอียดแบบถายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริง
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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 ติดตั้งและปรับตั้งช้ินสวนยึดประสาน ช้ินสวน

ท่ัวไปและชิ้นสวนสงกําลัง เครือ่งยนต เครื่องมือกล 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้งเครื่องยนต เครือ่งมือกล 
2. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวิเคราะหการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ช้ินสวนยึดประสาน ช้ินสวน

ท่ัวไปและชิ้นสวนสงกําลัง เครือ่งยนต เครื่องมือกล 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณชวยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบใน
งานสวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยท่ัวไป 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 จัดเตรียมเครื่องมอือุปกรณ ข้ึนรูป ประกอบงานโลหะแผน 
3. เพื่อใหสามารถเตรียมช้ินงาน เครื่องมืองานเชื่อมและเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ และแลน

ประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตัวตัวที 
4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน 
2. เขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมอือุปกรณ ข้ึนรูป ประกอบงานโลหะแผน 
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3. เตรียมช้ินงาน เครื่องมืองานเชื่อมและเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ และแลนประสานแผน
เหล็กกลา รอยตอชน ตัวตัวทีและตอหนาแปลน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเชื่อมแกสและเชื่อมไฟฟาเบื้องตน การแลนประสาน การเชื่อมแผน
เหล็กกลาในตําแหนงทาเชื่อมตางๆ  รอยตอชน ตัวตัวทีและตอหนาแปลน งานโลหะแผนเบื้องตน การเขียน
แผนคลี่อยางงาย การข้ึนรูป การประกอบชิ้นงานโลหะแผน 
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รายวิชากลุมบริหารงานคณุภาพ และกลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 (Work Development with Quality Management System and Productivity) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตน และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตในการทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
3. เลือกใชกิจกรรมการเพิ่มผลผลติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
4. วางแผนพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  หลักการบริหารงานคุณภาพ  

และเพิ่มผลผลติ  กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต 
การประยุกตใชระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผนและพัฒนางาน 
 
3000-0102 การเพิ่มประสทิธิภาพในองคกร 3 (3) 
 (Organization Efficiency) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 
2. เพื่อใหสามารถพัฒนาตนและองคกรดวยกลยทุธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกร 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 
2. สํารวจตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทํางานตามหลักการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในองคกร 
3. วางแผนพัฒนาองคกรดวยหลกัการและกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  ปรัชญาและอุดมการณในการเพิ่มประสิทธิภาพองคกร  การจัด

องคกร   วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ   กลยุทธการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการทํางานในองคกรดวยการสรางบรรยากาศในการทํางาน  การสื่อสาร  การสั่งการ  การ
ฝกอบรม  การสาธิตวิธี-ทํางาน   การสอนแนะ  และการกํากับงาน  
 
3000–0201 โปรแกรมสําเรจ็รูปในงานอาชีพ 3 (4) 
  (Computer Package at Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรปูสําหรับงานอาชีพ 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูดานการจัดทําเอกสาร การจดัการฐานขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานและการผลิตสื่อ ในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูดานการจัดการเอกสาร 
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูในการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อการวิเคราะหขอมูล 
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อการผลิตสื่อและการนําเสนอผลงาน 
5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการ

เอกสาร การจดัการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล  การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรสื่อผสมและการใช
คอมพิวเตอรเพือ่การผลิตสือ่ประเภทตางๆ   การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000–0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 (Computer Programming) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
3. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  ผังโครงสราง ผังงาน การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรอืภาษาเชิงวัตถุ (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. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
3. ประยุกตใชระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระบบคอมพิวเตอร   ฮารดแวรและ

ซอฟตแวร รูปแบบขอมูล อุปกรณรับ-สงขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการจัดการขอมูล โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน ระบบเครือขายและอินเทอรเนต็ การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อ
พัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000–0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Introduction to Database System) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูจัดการระบบฐานขอมูล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
2. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อการจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
4. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม 
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5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
คําอธิบายรายวชิา 

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. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูกราฟกส 
3. เพื่อใหมิกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและเลือกใชโปรแกรมกราฟกส 
2. ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟกส 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกสในงานอาชีพ 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
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)  พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพวิเตอร (Computer Animation) การสรางภาพนามธรรม 
(Visualization) ภาพเสมือนจรงิ  (Virtual Reality),  Computer  Vision   และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส 
การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 (Computer Assistance in Designs) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
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3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ติดตั้ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของโปรแกรมการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. ประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
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  การใชเวกเตอรชวยในการคํานวณแรงในโครงสรางและ
เครื่องจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและเครื่องจักรกล  หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตท่ี
เกี่ยวกับสถิตศาสตร  และสามารถแกปญหาสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา  มี
ความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. คํานวณแรงและโมเมนตบนระนาบและปริภูมิโดยใชเวกเตอรและเครื่องคํานวณชวย 
2. วิเคราะหแรงในชิ้นสวนโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล 
3. คํานวณเกี่ยวกับแรงกระจายและสถิตศาสตรของไหล 
4. หาจุดศูนยถวงและเซนทรอยด และคาโมเมนตความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิต 
5. คํานวณเกี่ยวกับแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวชิา 
 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. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลของกลศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับ       

ของไหล    มีความตระหนักถงึประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักสถิตศาสตรของไหลและการเคลื่อนที่ของของไหล 
2. คํานวณเกี่ยวกับสถิตศาสตรของไหล 
3. คํานวณเกี่ยวกับแรงและพลังงานการไหลโดยใชสมการการไหล 
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4. คํานวณปริมาณและอัตราการไหลในทอตรง ทอโคง และรอยตอ 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาคุณสมบัติของของไหล  ความหนืด  การสมดุลของของไหลที่อยูนิ่ง  การหาแรงกระทํากับวัตถุท่ี
จม  แรงพยุง และแรงลอยตัว  สมการโมเมนตัมและพลังงาน  สมการการไหลตอเนื่อง  สมการการไหล
สม่ําเสมอ  การไหลในทอ  การไหลในทอโคง   การวัดอัตราการไหล 
 
3100-0105 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของกลไก  การหาความเร็วและความเรงของกลไก
เครื่องจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถหาการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและ
การคํานวณ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับการทํางานของกลไกและใชเหตุผลของกล
ศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล   มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล 
2. คํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล 
3. หาระยะการเคลื่อนที่ของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ 
4. หาความเร็วของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธกีราฟกและวิธีคํานวณ 
5. หาความเรงของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธกีราฟกและวิธีคํานวณ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล การคํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล เชน สายพาน 
เชือก สลิง โซ เฟอง ฯลฯ  การเคลื่อนที่ของจุดและเสน  การเคลื่อนที่ของชิ้นสวนหรอืกลไกเครื่องจักรกล  การ
หาความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ 
 
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติก ระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุม 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิกทั้งแบบเชิงกล

และแบบไฟฟา 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก 

และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
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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 

คําอธิบายรายวชิา 
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 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของ
วัสด ุ

2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจ
ช้ินสวนโครงสรางและเครื่องจกัรกล 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชหลักเหตุผลของกลศาสตรของแข็งในการ
แกปญหา มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุมคาของวัสด ุ

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของวัสด ุ
2. คํานวณความแข็งแรงของชิ้นสวนเนื่องจากอณุหภูมิและการตอกันโดยใชแนวเชื่อมและหมุดย้ํา 
3. คํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน 
4. คํานวณความแข็งแรงของเพลารับแรงและทอรก 
5. คํานวณความแข็งแรงของคานรับแรงและโมเมนตดัด 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด  ความสัมพันธระหวางความเคนและ

ความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮกุ  มอดุลัสความยืดหยุน  ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง  
ความเคนในวัสดุซึ่งตอกันโดยการเชื่อมและโดยการใชหมุดย้ํา  ความเคนในภาชนะความดัน  การบิดของเพลา  
ทฤษฎีของคาน  แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด  ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน  การหาระยะแอน
ตัวของคานโดยวิธีโมเมนต-พื้นที่  พื้นฐานการรวมความเคน  การประยุกตความรูในงานอาชีพ 
 
3100-0108 ชิ้นสวนเครื่องกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจชนิด  หนาท่ี  มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและเลือกใชช้ินสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล และมีความ

ตระหนักถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการใชช้ินสวนเครื่องกล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจชนิด หนาท่ี และมาตรฐานของชิ้นสวนเครื่องกล 
2. คํานวณและเลือกใชช้ินสวนตอยึดเชิงกลที่ใชหลักการของลิม่ 
3. คํานวณและเลือกใชเกลียว 
4. คํานวณและเลือกใชช้ินสวนสงกําลัง 
5. คํานวณและเลือกใชตลับลูกปนและการหลอลื่น 
6. คํานวณและเลือกใชระบบงานสวมระบบไอเอสโอ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาชนิด  หนาท่ี  มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล รวมท้ังการคาํนวณและ

เลือกใชในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุงทางเครื่องกล  เกี่ยวกับ  ช้ินสวนตอยึดท่ีใชหลักการของลิ่ม 
เชน  สลัก  ตัวเรียว ลิ่ม  สไปลน ฯลฯ  ช้ินสวนยึดประสานดวยเกลียว  ช้ินสวนสงกําลงั เชน  สปริง  เฟอง  
คลัตซ  สายพาน โซกําลัง  เพลา  รองลื่น ฯลฯ  ตลับลูกปนและการหลอลื่น  การคํานวณงานสวมระบบ
ไอเอสโอ 
 
3100-0109 การสงถายกําลงั 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงกําลัง
เชิงกล 

2. เพื่อใหสามารถคํานวณและทดสอบการทํางานของระบบสงถายกําลังเชิงกล 
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3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับกลไกการทํางานของระบบสงถายกําลัง และมี
กิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงถายกําลังเชิงกล 
2. คํานวณและทดสอบขบวนเฟอง เฟองและโซ และสายพาน 
3. คํานวณและทดสอบลูกเบี้ยว 
4. คํานวณและทดสอบคัปปลิง 
5. คํานวณและทดสอบระบบสงถายกําลังเชิงกลเฉพาะงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการทดสอบรวมทั้งการคํานวณเกี่ยวกับ  การเคลื่อนที่  ความเร็ว  และความเรง ของ

ระบบสงถายกําลังเชิงกล ประกอบดวย  ขบวนเฟอง  เฟองและโซ  สายพาน  ลูกเบี้ยว  คัปปลิง  และระบบสง
ถายกําลังเชิงกลเฉพาะงานอาชีพ 
 
3100-0110 การสงถายความรอน 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังส ี
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและทดสอบการถายเทความรอนของวัสดุและอุปกรณแลกเปลี่ยนความ

รอน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับปรากฏการณของความรอน ตระหนกัถึงการ

ประหยัดพลังงาน มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังส ี
2. คํานวณและทดสอบการนําความรอนของวัสด ุ
3. คํานวณและทดสอบการพาความรอนของวัสด ุ
4. คํานวณและทดสอบการแผรังสีของวัสด ุ

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการสงถายความรอนโดยการนําความรอน  การพาความรอน  การแผรังสีความรอน  การนํา

ความรอนเมื่อสภาวะตางๆ คงที่ แบบหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ  การพาความรอนแบบอิสระ  การพาความ
รอนแบบบังคับ  การแผรังสคีวามรอน  การดูดกลืน และการแผกระจายความรอนของวัตถุดํา  อุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน 
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3100-0111 เทอรโมไดนามกิส 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร และตระหนักถึง

ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
2. วิเคราะหกระบวนการทางอุณหพลศาสตร 
3. วิเคราะหวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร  คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์  สถานะแกสอุดมคติ  

กฎของอุณหพลศาสตร  สเกลอุณหภูมิ  พลงังาน  ระบบควบคุม  เอนทัลป (enthalpy)  เอนโทรป (entropy)  
กระบวนการ  วัฎจักรและวัฎจกัรทวน  วัฎจักรกําลังเบื้องตน  วัฎจักรเครือ่งอดัอากาศ 
 
3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแบงกลุม คุณสมบัติ และการใชงานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับวัสดุศาสตร และตระหนักถึงประสิทธิภาพ

และความประหยัด มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานและเขียนรหัสวัสดุตามมาตรฐาน ISO, JIS, DIN, BS, AISI, และ มอก. 
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน 
3. ปรับปรุงคุณสมบัติและการใชงานของโลหะ รวมท้ังการปองกันการกัดกรอนของโลหะ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการแบงกลุม คุณสมบัติ และการใชงานของวัสดอุุตสาหกรรม 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. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางโลหะวิทยาในการแกปญหา มีกิจ

นิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจคุณสมบัติทางโครงสรางจุลภาคและมหภาคของโลหะ 
2. จัดเตรียมช้ินทดสอบความแข็ง 
3. ตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของโลหะ 
4. ตรวจสอบโครงสรางมหัพภาคของโลหะ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ  ทางเคมี และทางกลของโลหะ  ความสัมพันธระหวางความเคนและ

ความเครียด  อะตอมของอนุภาค  โครงสรางโมเลกุล  โครงสรางอสัณฐาน  โครงสรางผลกึ   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    ปฏิบัติการเตรียมช้ินทดสอบ
ความแข็ง   การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค และมหัพาค 
 
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและไมทําลาย 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการและสรุปผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุเกี่ยวกบั ความเคน การบิด  

การดัด การรับแรงกระแทก และการทดสอบแบบไมทําลาย 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวัสดุศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางาน

ดวยความรอบคอบและปลอดภัยและมีจริยธรรมในการบันทึกและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย 
2. ทดสอบคุณสมบัติการรับความเคนของวัสดุ ประกอบดวย  การดึง  การอัด และการเฉือน 
3. ทดสอบคุณสมบัติการบิดและการดัดของวัสดุ 
4. ทดสอบคุณสมบัติการรับแรงกระแทกของวัสดุ 
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5. ทดสอบแบบไมทําลายโดยรังสีเอ็กซและอัลทราโซนิกส 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง  การอัด  การเฉือน  
การบิด  การดัด  การกระแทก  การทดสอบความแข็ง  การทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไมทําลาย 
 
3100-0115 กรรมวิธีการผลติ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการผลิตและการแปรรูปวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชกรรมวธิีการผลิตและปรับปรุงลักษณะชิ้นงานไดอยางเหมาะสม 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต มีกิจนิสัยในการทํางาน

ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการผลิตและการแปรรูปวัสด ุ
2. เลือกใชกรรมวธิีการผลิตไดเหมาะสมกับชิ้นงาน 
3. ปรับปรุงลักษณะของชิ้นงานใหเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษากระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เชน กระบวนการหลอ, mechanical working, electrical 

machining, chemical machining, และ metal cutting โดยเนนถึงหลักการทาํงานของเครื่องจักร ท่ีใชในการผลิต
แตละกรรมวิธี  ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแตละกรรมวิธ ี
 
3100-0116  การขนถายวัสดุ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการขนถายวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละสาขา

อาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและจัดระบบงานใชมีประสิทธิภาพ มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการขนถายวัสดุและนํากฎเกณฑไปใชกับระบบขนถายวัสด ุ
2. วางผังและออกแบบระบบขนถายวัสดุตามกระบวนการผลิต  
3. เลือกใชระบบขนถายวัสดุไดเหมาะสมกับกระบวนการผลิต 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเลือกใชระบบขนถายวัสดุโดยพิจารณาความสําคัญ ความหมาย  

องคประกอบ  ประโยชน และกฎเกณฑ   การนํากฎเกณฑไปใชกับระบบการขนถายวัสดุ เชน ระบบการขนถาย
วัสดุแบบตอเนื่อง  ระบบสายพาน  สกรูขนถาย  ระบบขนถายดวยน้ําหนกัตัวเอง  ระบบขนถายดวยแรงเขยา  
ระบบขนถายดวยนิวเมติกส  ระบบขนถายวัสดุท่ีไมใชรางอุปกรณชวยขนสง  โกดัง และสโตร 
 
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวัดและการสอบเทียบปริมาณและเครื่องมือวัดเชิงมิติและเชิงกล 
2. เพื่อใหสามารถวัดและสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติและเชิงกล  ใชและบํารุงรักษาเครื่องมอืวัด

และอุปกรณ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มคีวามตระหนักถึง

คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักเบื้องตนในการวัดและสอบเทียบในงานมาตรวิทยา 
2. หาคาสถิติในงานมาตรวิทยาเบื้องตน 
3. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดเชิงมิติ 
4. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดเชิงกล 
5. เขาใจหลักเบื้องตนในการสอบเทียบเครื่องมอืวัดเชิงมิต ิ
6. สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติท่ัวไปในงานงานวิศวกรรม 
7. เขาใจหลักเบื้องตนในการสอบเทียบเครื่องมอืวัดเชิงกล 
8. สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงกลทั่วไปในงานงานวิศวกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวดัและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม   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  
การใชและบํารุงรักษาเครื่องมอืวัดเชิงมิติ เชน  แทนระดับ  เวอรเนียร   ไมโครมิเตอร   เกจหนาปด  เกจ บล็อก   
เครื่องมือวัดมุม   เปนตน    เครื่องมือวัดเชิงกล เชน  เครื่องช่ัง  เครื่องวัดแรงและทอรก มาตรความดัน  มาตรอัตรา
การไหล เปนตน   สอบเทียบตามขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures) สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติและ
เครื่องมือวัดเชิงกลซึ่งใชท่ัวไปในงานวิศวกรรม    การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 
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3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและประหยัด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและเลือกใชวัสดุ 
2. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนซึ่งมีความเคนผสมและใชทฤษฎีความเสียหาย 
3. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนภายใตภาระความลา 
4. คํานวณและออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ําและสลักเกลียว 
5. คํานวณและออกแบบลิ่ม สลัก  ตัวเรียว  เพลา  สปริง  และสกรูสงกําลัง 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการออกแบบเครื่องจักรกลโดยพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุ     ทฤษฎีความเสียหาย    และ

ความลา   การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย  รอยตอดวยหมุดย้าํและสลักเกลียว  ลิ่ม สลัก ตัวเรียว 
เพลา สปริง และสกรูสงกําลัง  การทําโครงงานออกแบบเครื่องจักรกล 
 
3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชและสรางแผนภูมคิวบคุม การชักตัวอยางเพือ่การยอมรับสินคา และ

ระบบคุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สรางแบบหรือฟอรมในการเกบ็ขอมูลของกระบวนการผลิตตามหลักสถิติ 
2. เลือกใชแผนภมูิควบคุมเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต 
3. วางแผนการชักตัวอยางแบบแปรผันและแบบตามลักษณะของผลผลิต 
4. จัดตั้งกลุมบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ การวิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ  สถิติเบื้องตนซึ่ง

เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพ  ขอมูลจากงานผลิต  การควบคุมกระบวนการดวยแผนภูมิควบคุม   การ
วางแผนการชักตัวอยางเพือ่การยอมรับ   ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000  การวางแผน 
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และนโยบายในการบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ  การพัฒนาและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ
เบ็ดเสร็จ (TQC)  
 
3100-0151  ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดสภาพแวดลอมและการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถกําหนดเทคนิควิธีการควบคุมและกําจัดมลพิษในงานอุตสาหกรรม ตาม

พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจัดความปลอดภัยและควบคุมมลพิษตามมาตรฐานและขอกําหนดของกฎหมาย 
2. ระบุสาเหตุและดําเนินการปองกันโรคจากการทํางานอาชีพ 
3. ดําเนินการปองกันอันตรายและปรับปรุงสภาพแวดลอมในงานอาชีพ 
4. จัดอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  สาเหตุและมาตรการ  ปองกัน

โรคจากการประกอบอาชีพ  สาเหตุและมาตรการปองกันอบัุติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ  อันตรายและการ
ปองกันสภาพแวดลอมในงานอาชีพ เกี่ยวกับ การสั่นสะเทือน  เสียง  แสงสวาง  การแผรงัสี  อุณหภูมิ  ไฟฟา 
และสารเคมี  นโยบายความปลอดภัย  เทคนิคการจัดการความปลอดภัย  การฝกอบรมคนงานใหม  เครื่อง
ปองกันอันตราย    การเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณตางๆ  การเตรียมการระวังลวงหนาเกี่ยวกับอัคคีภัย  การจัด
อนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน  สุขาภิบาล  สุขอนามัย  การตรวจรางกาย   การปฐมพยาบาล   หลักการทั่วไปใน
การชวยเหลอืผูประสบเหตุ   พระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมท่ี
เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม   เทคนิควิธีในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
3100-0153 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเศรษฐศาสตรท่ีสัมพันธตอการลงทนุและการดําเนินการในทาง
อุตสาหกรรม    

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการจัดทําโครงการลงทุน
อุตสาหกรรม 

3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงความประหยัด ความคุมคา และประสิทธิผลของการใชเศรษฐทรัพย
และทรัพยากร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักเศรษฐศาสตรท่ีสัมพันธตอการลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม 
2. วิเคราะหปญหาทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับปจจัยการผลิต กระบวนการผลติ และการตลาด 
3. กําหนดแนวทางการศึกษาปญหาและการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม 
4. ระบุแนวทางแกไขปญหาเพื่อการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความสัมพันธของวิชาเศรษฐศาสตรท่ีมีตออุตสาหกรรม   การขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม   

นโยบายเกี่ยวกบัการพัฒนาอุตสาหกรรม     มาตรการสงเสริมการลงทุน       แหลงเงินทุน  ความตองการและ
เศรษฐทรัพยการผลิต  ปจจัยการผลิต รายได  ดอกเบี้ย  ระบบเศรษฐกิจ  การคิดตนทุนการผลิต  กฎหมาย
แรงงาน  การวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ    อุตสาหกรรม 
 
3100-0154 การศึกษางาน 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการครองชีพ 
2. เพื่อใหสามารถศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักเบื้องตนในการเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน 
2. ศึกษางานและหาเวลามาตรฐานเพื่อปรับปรุงการทํางาน 
3. วัดผลงานและประเมินงานในการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน   การลดสวนของ

งานและเวลาที่ไรประสิทธิภาพ   การศึกษาการทํางาน   สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดลอมของการทํางาน  การ
เคลื่อนไหว และแผนภูมิความสัมพันธระหวางเครื่องจักร-เครื่องมอื กับผูปฏิบัติการ  วิธีการเคลื่อนที่ของคนงาน 
ณ บริเวณที่ปฏิบัติงาน  การวัดผลงาน   การศึกษางาน  เวลามาตรฐานของการทํางานบนเครื่องจักร  การใชเวลา
มาตรฐานเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม 
 
3100-0157 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและควบคุมการผลิต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. กําหนดปริมาณการผลิตและวางแผนระบบการผลิตสินคา 
2. ตัดสินใจ  พยากรณ  วางแผนการผลิต  และใชทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยการผลิต 
3. วางผังโรงงานและกระบวนการผลิต   วางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรต/ซีพีเอ็ม 
4. วางแผนความตองการวัสดุ  ควบคุมตนทุนการผลิต  และบริหารสินคาคงเหลือ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชหลกัการกําหนดปริมาณการผลิต การ

วางแผนระบบผลิตสินคา   การตัดสินใจ   การพยากรณ   การวางแผนกําลังการผลิต   การวางแผนการผลติรวม   
การใชทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ   การวางผังโรงงาน   การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต   การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรด/ซีพีเอม็   การวางแผนความตองการวัสดุ   การควบคุม
ตนทุนการผลิต  และการบริหารสินคาคงเหลือ 
 
3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย 
2. เพื่อใหมีความสามารถจัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ  ในโรงงาน หรือสถานประกอบการ ให

ไดมาตรฐาน และพัฒนาความปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม มีกจินิสัยในการทํางานดวยความ

รอบคอบและปลอดภยั 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดการความปลอดภัยในการทํางานตามขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐาน 
2. จัดทําแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพในโรงงานหรือสถานประกอบการ 
3. พัฒนาสภาพการทํางานในสถานีงานใหมั่นใจวาปลอดภัยดวยหลักการยศาสตร 
4. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัเครื่องจักรใหมั่นใจวาปลอดภัย 
5. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัไฟฟาใหมั่นใจวาปลอดภยั 
6. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัสารเคมีและสิ่งแวดลอมใหมัน่ใจวาปลอดภยั 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการ 
ตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม  มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน  เกี่ยวกับ  เครื่องจักร  
ไฟฟา  ภาวะแวดลอม     สารเคมี    และสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย    บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
เจาหนาท่ีความปลอดภัย นักการยศาสตร (Ergonomics) และผูเกี่ยวของ  หลักการพัฒนาสภาพการทํางานใน
สถานที่ทํางานที่อาจประสบอันตราย   การสํารวจเพือ่คนหาอันตรายโดยอาจใชเครื่องมือวดั เชน เครื่องวดัแสง
สวาง เครื่องวัดระดับเสียง เปนตน  การประเมินอันตรายจากการสํารวจทีพ่บหรืออาจเกดิข้ึน  การดําเนินการ
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ควบคุมปองกันและปรับปรุงดวยหลักการยศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภยั และเทคนิคไวส 
(WISE Technique; Work Improvement in Small Enterprises)  โดยจดักิจกรรมดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน ณ สถานีงานและในโรงงาน ประกอบดวย การจัดทําแผนงานและโครงการความปลอดภยัในการทํางาน  
การปรับปรุงสภาพการทํางานในสถานนีงานที่มั่นใจวาปลอดภัยดวยหลักการยศาสตร    การสํารวจ  การ
ประเมินอันตราย และการปรับปรุงสภาพการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร  ไฟฟา  สารเคมี  และสิ่งแวดลอม ท่ี
มั่นใจวาปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
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วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
 
3100-0221 เคมีสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
  (Fundamental of Environmental Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเคมีวิเคราะหของน้ําและกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภค 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติเตรียมการ เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา และดําเนินการบําบัดน้ําเพื่อการ

บริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาต ิ
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับเคมีสิ่งแวดลอมและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร

มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณสําหรับการเก็บตัวอยางน้ํา 
2. เก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติและเก็บรักษาตัวอยางน้าํกอนการวิเคราะห 
3. ปฏิบัติการวิเคราะหน้ําทางกายภาพและทางเคมีและรายงานผล 
4. ดําเนินกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติโดยวิธทีางกายภาพและทาง

เคมี 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีวิเคราะหของน้ํา  การเตรียมเครื่องมือ  สารเคมีและสารละลาย  การเก็บ
ตัวอยางน้ํา  การเก็บรักษา  และวิเคราะห   หลักการวิเคราะห การวิเคราะหสารโดยวิธีการตกตะกอน การกรอง 
และการทําใหแหง   การวิเคราะหโดยน้ําหนัก โดยปรมิาตร 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 การขจดัของแข็งละลายน้ํา เปนตน 
 
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
  (Fundamental of Environmental Microbiology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจบทบาทของจุลินทรยีและการใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสียและฟนฟูวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการควบคุมและใชประโยชนของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับจุลชีววทิยาสิ่งแวดลอมและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ศึกษาพฤติกรรมและควบคุมจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
2. ศึกษาจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับดิน อาหารและอตุสาหกรรม 
3. ดําเนินการบําบัดน้ําเสียโดยใชจุลินทรีย 
4. ควบคุมการฟนฟูวัสดุกากของเสียโดยวิธีชีวภาพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพฤติกรรมของจลุินทรีย   การศึกษาดวยกลองจลุทรรศน   การเพาะเลี้ยงจุลิ

นทรียและอาหารเลี้ยงเชื้อ   การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย   การจัดจําแนกชนิดและกลุมของจุลินทรีย เชน 
แบคทีเรีย  รา  สาหราย  โพรโทซัว  สัตวขนาดเล็กในน้ํา ฯลฯ   การควบคุมจุลินทรีย  ทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชีวภาพ   จุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับดิน อาหาร อุตสาหกรรม และแหลงน้ํา   การตรวจวัดคุณภาพน้าํดาน
สุขาภิบาล   การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 
 
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบ้ืองตน 3 (3) 
  (Basic Fluid Mechanics and Thermodynamics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตรและการเคลื่อนที่ของของไหล  
2. เพื่อใหสามารถหาปริมาณและอัตราการไหลในทอน้ําท้ิง หาขนาดทอและปมสําหรับระบบน้ําเสีย 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับกลศาสตรของไหลและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตรในการแกปญหา 
4. เพื่อใหมีความเขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
5. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องยนต

และมลพิษจากการเผาไหม 
6. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตรและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักกลศาสตรของไหลซึ่งเกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
2. คํานวณปริมาณน้ําท้ิงและอัตราการไหลของน้ําท้ิงในทอและในรางเปด 
3. คํานวณหาขนาดทอและปมสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย 
4. เขาใจหลักอุณหพลศาสตรซึ่งเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศ 
5. ตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากกระบวนการเผาไหม 

คําอธิบายรายวชิา 
กลศาสตรของไหล ศึกษาและปฏิบัติการสถิตศาสตรของไหลเกี่ยวกับ สมบัติของของไหลและหลักสถิต

ศาสตรของไหล  ความดันและเฮด  แรงสถิตบนผิวและการลอยตัว  การเคลื่อนที่ของของไหล  ประเภทของการ
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ไหลและสมการความตอเนื่อง  พลังงานในการไหล  แรงและโมเมนตัมในการไหล  การไหลในทอและในราง
เปด 

อุณหพลศาสตร ศึกษาและปฏิบัติการอุณหพลศาสตรเกียวกบั  รูปแบบของพลังงาน  การสมดุลพลังงาน  
สมบัติทางอุณหพลวัตและกระบวนการ  วัฏจักรของแก็ส  เอนโทรป กฎขอท่ีสองของอุณหพลศาสตร  วัฏจักร
กําลังของแก็สและวัฏจักรผันกลับ  การผสมของแกส  ปฏิกิรยิาเคมีและการเผาไหม  สมรรถนะของเครื่องยนต  
และการแกปญหามลพิษเนื่องจากการเผาไหม  
 
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 
  (Wastewater Treatment and Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหน้ําท้ิงและกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวัดปริมาณน้ําท้ิง เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ควบคุมระบบและ
กระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วัดปริมาณและเก็บตัวอยางน้ําท้ิงจากอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติการวิเคราะหน้ําท้ิงจากอุตสาหกรรม 
3. ควบคุมกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
4. ดําเนินการบําบัดและกําจัดสลัดจในระบบน้ําเสีย  
5. บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียตามแผนงานบํารุงรักษา 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวดัปริมาณน้ํา  การเก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ําท้ิงจากโรงงาน

อุตสาหกรรม  การตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ําท้ิงทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของน้ําท้ิงตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน  เทคนิคการควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย ตั้งแตระบบขั้นตนถึงระบบ
ข้ันสุดทาย  การกําจัดสลัดจและน้ําซึ่งผานการบําบัด  การนํากลับมาใชประโยชน  การบํารุงรักษาระบบบําบัด
น้ําเสีย 

 
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 
  (Air Pollution Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ 
2. เพื่อใหสามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตและอุตสาหกรรม 
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3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานยนตตามมาตรฐานกําหนด 
2. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานกําหนด 
3. ควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
4. ควบคุมมลพิษทางอากาศโรงงานอุตสาหกรรมตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ  แหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษ  

แผนการเก็บตัวอยางและตรวจวัด  ขอกําหนดของมาตรฐานคุณภาพอากาศ  จุดตรวจวัดและชักตัวอยาง  
เครื่องมือและอปุกรณตรวจวัดฝุนหนัก  อนภุาคแขวนลอย  กาซและฝนกรด  การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจาก
ยานยนต  เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดควันดําและอนุภาคจากทอไอเสีย  การควบคุมมลพิษท่ีแหลงกําเนิดจาก
เครื่องยนตและน้ํามันเชื้อเพลิง  การควบคุมไอเสียเครื่องยนตดวยแคทาลิติกคอนเวอรเตอร  การเก็บตัวอยางและ
ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ดวยอปุกรณตรวจสอบอนุภาคและกาซจากปลองโรงงาน  
การควบคุมมลพิษท่ีแหลงกําเนิดอนุภาคมลพษิ โดยใชไซโคลน เครื่องเกบ็แบบเปยก และการตกตะกอนดวย
ไฟฟาสถิต  การควบคุมกาซมลพิษโดยใชอปุกรณดูดซึมและอุปกรณดูดซับ  การเผากําจัดกาซหรือสารมลพิษ
ทางอากาศจากอุตสาหกรรม 
 
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทอืน 2 (3) 
  (Noise and Vibration Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแกไขปญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 
2. เพื่อใหสามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิด 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
2. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยานยนต 
3. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากอุตสาหกรรม 
4. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากการกอสราง 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน แหลงกําเนิดและ

ผลกระทบของมลพิษ เทคนิคการตรวจวัดและการใชเครื่องมือวัดมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน  
มาตรฐานคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยาน
ยนต อุตสาหกรรม และการกอสราง  
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3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสยี 2 (4) 
  (Hazardous Waste Management) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการแกไขปญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย 
2. เพื่อใหสามารถจัดการกากของเสียและสารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใช

ประโยชนจากกากของเสีย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุปญหาและแนวทางแกไขมลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย 
2. ควบคุมการจัดการสารอันตรายที่มั่นใจวาปลอดภัย 
3. ควบคุมการจัดการกากของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม 
4. ควบคุมการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพื่อนาํกลับมาใชประโยชน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัการสารอันตรายและกากของเสีย  ปญหามลพิษ  ชนิดและแหลงกําเนิด  

ผลกระทบที่เกิดและแนวทางการแกไข  ความเสี่ยงจากสารอันตรายและเทคนิคในการจัดการกากของเสียจาก
ชุมชนและอุตสาหกรรม  ภาระงานของการจัดการ  กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ  การกําเนิดกากของเสยี  
การขนถาย  การจัดถังรองรับและกรรมวิธี  การถายโอนและการขนสงกากของเสีย  การกําจัดกากของเสียจนถึง
ข้ันสุดทาย   เทคนิคการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพือ่นํากลับมาใชประโยชน 

 
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) 
  (Clean Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริการ 
2. เพื่อใหสามารถจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและพลังงานในองคืการโดยหลักเทคโนโลยีสะอาดได

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถงึคุณภาพ การอนุรักษ

พลังงาน และสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนและจัดตั้งคณะทํางานเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 
2. ประเมินโอกาสเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 
3. ศึกษาความเปนไปไดของแตละทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด 
4. ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการสําหรับการผลิตและการบริการ 
5. ประเมินผลและดํารงรักษาการดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสะอาด  บทบาทและความสําคัญในการจัดการทรัพยากรและการลด

มลพิษ  การนําทรัพยากรกลบัมาใชใหม  การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการและกิจกรรมมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม  หลักการตรวจประเมินเทคโนโลยสีะอาดทั้งเบื้องตนและโดยละเอียด  การศึกษาความ
เปนไปไดของแตละทางเลือกของเทคโนโลยสีะอาด  เทคโนโลยีสะอาดกบัแหลงพลังงาน เชน พลังงานจาก
ฟอสซิล พลังงานรังสีอาทิตยทางตรงและทางออม พลังงานใหม ฯลฯ  หลักการประหยัดพลังงาน   การ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและการบริการ  เทคนิคการประเมินผลและดํารงรักษาการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสะอาดในองคการใหตอเนื่องและยัง่ยืน 
 

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. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบ  ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุ 
สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส 

2. คํานวณการเตรียมสารและเตรียมสาร 
3. เลือกใชอุปกรณในการปฏิบัติการ 
4. ทดสอบหาองคประกอบของสารในของผสมและสารละลาย 
5. ทดสอบหาน้ําหนักโมเลกุลของสารโดยใชสมบัติคอลิเกตีพ 
6. ทดสอบและคํานวณสารดวยเทคนิคการไทเทรต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการและทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตาราง

ธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย  กรด-เบส ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาองคประกอบของ
สารในสารผสมและสารละลาย สมบัติของสารผสม การหาน้ําหนักโมเลกลุโดยใชสมบัติคอลิเกตีพ เทคนิคการ
ไทเทรต การสะเทินระหวางกรด-เบส 
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3100-0602 เคมีอินทรยีทั่วไป 4 (5) 
(General Organic Chemistry) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหสามารถเขียนโครงสราง เรียกชื่อ บอกชนิดของไอโซเมอร ของสารอนิทรียได 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรีย และบอกสมบัติของ

สารอินทรียท่ีสาํคัญ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของปฏิกิริยา การสังเคราะหและคุณสมบัติท่ีสําคัญของสารอินทรีย 
2. สกัดสารอินทรยีดวยตัวทําละลายอินทรีย ใชเทคนิคการรีฟลกัซ และการกลั่น 
3. แยกสารอินทรยี ดวยวิธโีครมาโตรกราฟได 
4. ทําสารอินทรียใหบริสุทธิ์ ดวยเทคนิคการตกผลึก และการกลั่น 
5. ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารอินทรียโดยวธิีการหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว และโครมาโตกราฟ 
6. ทดสอบปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พันธะเคมี ไฮบริไดเซชั่น การเขียนสูตรโครงสราง การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี 
สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะหของสารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ การหาจุด
หลอมเหลว จดุเดือด การตกผลึกสาร การกลั่น การสกัดสาร การแยกสารดวยเทคนิคโครมาโตกราฟ ทดสอบ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธท่ีสําคัญ 
 
3100-0603 เคมีฟสิกสทั่วไป 4 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนของกาซ และของเหลว หลักอุณหพลศาสตร
ทางเคมี จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโครโมเลกลุ และเคมีเชิงไฟฟา 

2. เพื่อใหสามารถทดสอบคุณสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนโมเลกลุของกาซและของเหลว อุณหพล
ศาสตรทางเคมี จลนศาสตรเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกลุ เคมีเชิงไฟฟา 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและทฤษฎีอุณหพลศาสตร จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโคร
โมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา 

2. ทดสอบคุณสมบัติสารตามทฏษฎีจลนโมเลกลุของกาซและของเหลว 
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3. ทดสอบคุณสมบัติสารตามทฏษฎีอุณหพลศาสตรทางเคมี 
4. ทดสอบกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารตามทฤษฎีจลนศาสตรทางเคมี 
5. สรางแผนผังวฏัภาคของสารองคประกอบเดียว สององคประกอบ และสามองคประกอบ 
6. ทดสอบคุณสมบัติของสารเชิงเคมีไฟฟา 
7. ทดสอบคุณสมบัติของสารแมคโครโมเลกุล 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ สมบัติในเชิงทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี

จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา การทดสอบสมบัติของสาร
ตามทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมีจลนศาสตรทางเคมี  สมดุลวฏัภาค  
สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา 
 
3100-0604 เคมีวิเคราะหทั่วไป 4 (5) 

(Analytical Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถเลือกใชเทคนิคและวิธีการวิเคราะหคุณสมบัติของสาร 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหทางเคมีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการวิเคราะหทางเคมีท้ังทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
2 วิเคราะหทางเคมีเชิงคุณภาพแบบเซมิไมโครในสารเคมีอนินทรียตัวอยาง 
3 วิเคราะหเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตรทางเคมีในสารตัวอยาง 
4 วิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณโดยใชเครื่องมือวิเคราะหช้ันสูง 
5 จัดการขอมูลและประมวลผล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบเซมิไมโครและการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ การวิเคราะหโดยน้ําหนัก และโดยปริมาตร การไทเตรท สมดุลเคมี การวิเคราะหดวย
เครื่องมือวิเคราะหทางเคมีช้ันสูง การวางแผนงาน การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง การเลือกใชวิธีการ
วิเคราะห การจัดการขอมูล วิเคราะห ประมวลผลขอมูลทางสถิติ 
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