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คํานํา 
   

เอกสารรายการครุภัณฑมาตรฐานฉบับนี ้    จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการจัดการเรียน 
การสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี   พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธศักราช   2546    ตามนโยบายการปฏิรูปการอาชีวศึกษาใหตรงกับ    
ความตองการของตลาดแรงงาน    ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี      สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ       
และสังคม  โดยเอกสารรายการครุภัณฑมาตรฐานนี ้  ไดพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาที่เปดสอน               
ในประเภทวิชา/สาขาวิชา   ดานพื้นที ่  หองปฏิบัติการ  และบุคลากร    ที่สามารถยืดหยุนได        ทั้งนี้     
อาจขึ้นอยูกับการจัดแผนการเรียนในแตละภาคเรยีน  รวมทั้งความพรอมในการจดัหาครุภัณฑ    ซ่ึงได           
จัดลําดับความสําคัญไวเปน 3  ลําดับ โดยลําดับ 1 คือรายการครุภัณฑทีม่ีความจําเปนอยางยิ่งตอการจัด      
การเรียนการสอน  ซ่ึงถือวาเปนรายการครภุัณฑมาตรฐานประจําสาขาวิชา สวนลําดับ 2  และลําดบั  3      
นั้น   เปนรายการครุภัณฑทีส่ถานศึกษาจดัหาเพื่อเพิ่มคณุภาพในการเรียนการสอนในลําดับตอไป โดย   
คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพเปนสําคัญ 

  เอกสารรายการครุภัณฑมาตรฐานนี้  สําเร็จลงไดดวยความรวมมือของบุคคลหลายฝาย
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งครู-อาจารย  ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   มารวมดําเนินการจดัทํา  จึงขอขอบคุณไว ณ ทีน่ี ้
 
     กลุมมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ 
     สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ 
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            1.3.5 หองบรรยายเชิงปฏิบัติการ      20 
      1.4 สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวช. และ ปวส.) 
            1.4.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร      22 
            1.4.2 หองปฏิบัติการระบบเครือขายคอมพิวเตอร    24 
            1.4.3 หองปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร    26 
            1.4.4 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟฟก     28 
            1.4.5 หองปฏิบัติการโครงงานคอมพิวเตอร     30 
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