ตัวอยาง
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

1

ตัวอยาง แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส สาขางาน อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ชางเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสทั่วไป
งาน/รายวิชา
สมรรถนะ
3105-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
1. วิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2. ใชเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3105-1003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3. ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเสียง
3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค
3105-2002 พัลสเทคนิค
3105-2002 ระบบเสียง
ภาคเรียนที่ 2 ชางเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
งาน/รายวิชา
สมรรถนะ
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
1.จัดทําสารสนเทศเพื่องานอาชีพโดยใช
3105-2001 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร
ความถี่สูง
2.ทดสอบและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
3105-2003 ออปแอมปและลิเนียรไอซี
3.ทดสอบและบํารุงรักษาวงจรอิเล็กทรอนิกส
3105-2004 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
ความถี่สูง
3105-2006 ระบบภาพ
4.ทดสอบและบํารุงรักษาวงจรอิเล็กทรอนิกส
3105-2007 เทคนิคเครื่องรับสงวิทยุ
อุตสาหกรรม
3105-2008 ระบบโทรคมนาคม
5.ทดสอบและบํารุงรักษาระบบรับสงวิทยุ
3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร
6.ติดตั้งและควบคุมระบบโทรคมนาคม
7.ติดตั้งและควบคุมระบบไมโครโพรเซสเซอร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

2

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ภาคเรียนที่ 3 ชางเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
งาน/รายวิชา
สมรรถนะ
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
1. ทดสอบและบํารุงรักษาระบบนิวเมติกสและ
3105-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
ไฮดรอลิกส
3105-2102 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสใน
2. วัดและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง
อุตสาหกรรม
3. ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
3105-2103 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม
3105-2109 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส
4. ออกแบบและติดตั้งระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิก
อุตสาหกรรม
คอนโทรล
5. ประดิษฐชนิ้ งานดานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม
ภาคเรียนที่ 4 ชางเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร
งาน/รายวิชา
3105-2009 ระบบโทรศัพท
3105-2010 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3105-2011 การออกแบบวงจรดิจิตอล
3105-2013 เทคนิคการอินเตอรเฟส
3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร
3105-6001 โครงการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สมรรถนะ
1. ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบโทรศัพท
2. ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
3. ประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร
4. จัดทําโครงงานอิเล็กทรอนิกสระบบอัตโนมัติ

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

3

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตัวอยาง แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
ภาคเรียนที่ 1
รหัส
รายชวิชา
1.หมวดวิชาสามัญ 1 หนวยกิต
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 1
3000-1425 วิทยาศาสตร 6
3000-1521 คณิตศาสตร 2
2.หมวดวิชาชีพ 13 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 9 หนวยกิต
3105-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
3105-1003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 4 หนวยกิต
3105-2002 พัลสเทคนิค

ภาคเรียนที่ 2
นก. ชม. รหัส
รายวิชา
นก. ชม.
1.หมวดวิชาสามัญ 6 หนวยกิต
3 3 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
2 3
ภาษาอังกฤษ 2
2 3 3000-1525 แคลคูลัส 1
3 3
3
3

3
2

4 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
3
2.หมวดวิชาชีพ 17 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 3 หนวยกิต
4 3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3

2
2

3
3

2.3 วิชาชีพสาขางาน 0 หนวยกิต

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 14 หนวยกิต
การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
ความถี่สูง
ออปแอมปและลิเนียรไอซี
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
ระบบภาพ
เทคนิคเครื่องรับสงวิทยุ
ระบบโทรคมนาคม
ไมโครโพรเซสเซอร
2.3 วิชาชีพสาขางาน 0 หนวยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หนวยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หนวยกิต

3105-2005 ระบบเสียง

4. กิจกรรม
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2

3 3105-2001

2

3 3105-2003
3105-2004
3105-2006
3105-2007
3105-2008
3105-2012

0
24

2
34

4. กิจกรรม

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

รวม

1

1

3

4

2

3

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

0
23

2
34

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
ภาคเรียนที่ 3
รหัส
รายชวิชา
1.หมวดวิชาสามัญ 1 หนวยกิต
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

นก. ชม.
1

รหัส

2 3000-1221
3000-1301
3000-130X
3000-160X

2.หมวดวิชาชีพ 15 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 0 หนวยกิต
3000-010X
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 0 หนวยกิต
3105-2009
3105-2010
3105-2011
3105-2013
3105-2014
2.3 วิชาชีพสาขางาน 15 หนวยกิต
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3105-2101 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3105-2102 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสใน
อุตสาหกรรม
3105-2103 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
3105-2109 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หนวยกิต

4. กิจกรรม
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ภาคเรียนที่ 4
รายวิชา
นก. ชม.
1.หมวดวิชาสามัญ 6 หนวยกิต
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
1 2
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
1 1
สังคมศึกษา X
2 2
กลุมมนุษยศาสตร X
2 2
2.หมวดวิชาชีพ 17 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 3 หนวยกิต
กลุมบริหารคุณภาพ
3 3
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 10 หนวยกิต
ระบบโทรศัพท
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การออกแบบวงจรดิจิตอล
เทคนิคการอินเตอรเฟส
ไมโครคอนโทรลเลอร
2.3 วิชาชีพสาขางาน 0 หนวยกิต

3
3
3

4
4
4

3
3

4 3105-6001 โครงการ
4

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4

*

2.4 โครงการ 4 หนวยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
3105-2019 คณิตศาสตรไฟฟาและ
3
อิเล็กทรอนิกส
3105-2020 พื้นฐานสนามแมเหล็กไฟฟา
3
0

0

16

22

4. กิจกรรม

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

รวม

3
3

0

2

29

33

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ผังความคิดชางเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสทั่วไป

วิชาบูรณาการ(วิชาสามัญ)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
3000-1601 หองสมุดกับการเรียนรูสารสนเทศ

วิชาหลัก
3105-2003 ออปแอมปและลิเนียรไอซี
3105-2004 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3105-2007 เทคนิคเครื่องรับสงวิทยุ
3105-2012 ไมโครโปรเซสเซอร

โครงการ
งานหุนยนต
อุตสาหกรรม

วิชาบูรณาการ (ภาคเรียนที่ 1)
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 1
3000-1427 วิทยาศาสตร 8
3000-1521 คณิตศาสตร 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิชาบูรณาการ (วิชาชีพ)
3105-2001 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
ความถี่สูง
3105-2006 ระบบภาพ
3105-2008 ระบบโทรคมนาคม
3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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ตัวอยาง แผนการเรียนรูแ บบบูรณาการ
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส สาขางาน อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
ชื่อหนวย
งานเทคนิควิศวกรรมโทรคมนาคม
หนวยที่……
เรื่อง โครงการงานบริการติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียม เปนการบูรณาการ
สอนครั้งที่ 16 – 20
วิชาระบบภาพ วิชาเทคนิคเครื่องรับ-สงวิทยุ วิชาระบบโทรคมนาคม
จํานวน 45
ชั่วโมง
วิชาออปแอมปและลิเนียรไอซี วิชาการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง
วิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม วิชาไมโครโปรเซสเซอร
วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 และวิชาหองสมุดกับการรูสารสนเทศ
โดยมีหวั ขอเรือ่ งที่จะสอนดังนี้
รายการสอน
1. เขียนโครงการและแผนปฏิบัติการ
2. สํารวจออกแบบประมาณราคา
3. จําแนกรายการวัสดุอุปกรณ
4. เตรียมเครื่องมือในการติดตั้งและทดสอบ
5. ประกอบติดตั้งอุปกรณ
6. ปรับแตง/ทดสอบ/เดินระบบสาย
7. แผนบริการภายหลังการติดตั้ง
8. รายงานผลสรุปการดําเนินโครงการ
รวม

จํานวนชั่วโมง
3
6
3
3
9
9
3
9
45

สาระสําคัญ
งานบริการติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียม เริ่มตนตั้งแตการเขียนโครงการ และแผนปฏิบัติงาน
สํารวจออกแบบ ประมาณราคา จําแนกรายการวัสดุอุปกรณ เตรียมเครื่องมือในการติดตั้งและทดสอบ
ประกอบติดตัง้ อุปกรณ ปรับแตง ทดสอบ เดินระบบสาย วางแผนบริการภายหลังการติดตั้ง รายงานผล
สรุปการดําเนินโครงการจนสําเร็จเปนผลงานตามตองการ
จุดประสงคการเรียนการสอน
จุดประสงคทั่วไป
เพื่อใหนักเรียนสามารถบูรณาการ ความรู และทักษะทางดานวิชาสามัญ วิชาชีพสาขาวิชาและ
วิชาชีพสาขางาน มาประยุกตใชในการจัดการงานบริการทางดานวิศวกรรมโทรมาคม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
หลังจากเรียนรูหนวยการเรียนนีแ้ ลวผูเรียนจะสามารถ
1. เขียนโครงการ แผนปฏิบัติงาน
2. สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา
3. จําแนกรายการวัสดุ อุปกรณ
4. เตรียมเครื่องมือในการติดตั้งและทดสอบ
5. ประกอบ ติดตัง้ อุปกรณ
6. ปรับแตง ทดสอบ เดินระบบสาย
7. วางแผนบริการหลังการติดตัง้
8. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณะครูผูสอนในรายวิชาหลัก ซึ่งประกอบดวยวิชาระบบโทรคมนาคม วิชาระบบภาพ และวิชา
เทคนิคเครื่องรับสงวิทยุ จะตองประชุมจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการของ 5 สัปดาหสุดทาย และ
รวมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ใหผูเรียนจัดทําโครงการตามลําดับขั้นตอน ตั้งแตเริม่ ตนจน
สิ้นสุดโครงการ ดังนี้
1. ครูชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการเรียนรู การปฏิบัติงาน การประเมินผล โดยมี
การวางแผนการเรียนรูรวมกับผูเรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กําหนด คืองานบริการติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียมตาม
ขั้นตอน โดยเริ่มตนตั้งแตการเขียนโครงการ สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา จําแนกรายการวัสดุ
อุปกรณ เตรียมเครื่องมือในการติดตั้งและทดสอบ ประกอบ ติดตั้งอุปกรณ ปรับแตง ทดสอบ
เดินระบบสาย วางแผนบริการภายหลังการติดตั้ง รายงานสรุปการดําเนินโครงการ จนสําเร็จเปน
ผลงานตามตองการ
3. ผูเรียนบันทึกผลการปฏิบัติงานและนําเสนอครูที่ปรึกษาโครงการ เพื่อตรวจสอบความกาวหนา
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
4. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนงานที่วางไวผูเรียนตองไดรับอนุญาตจากครูที่ปรึกษาโครงการ
5. ครูสังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนเปนรายบุคคล ขณะดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
6. ครูและผูเรียนรวมกันประเมินผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ตามแบบประเมิน
7. เมื่อสิ้นสุดโครงการ ครูและผูเรียน รวมกันสรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ผูเรียนนําเสนอผลงาน โดยใชเทคนิคการนําเสนอที่เหมาะสม
9. ครูตรวจการบันทึกการปฏิบตั ิงานของผูเรียน เปนรายบุคคล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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10. คณะครูผูสอน ประชุมรวมกัน เพื่อประเมินผล การปฏิบัติงานตามโครงการของผูเรียนแตละคน
และนําผลคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนนในแตละรายวิชาหลัก
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สื่อการเรียน
1. เอกสาร ตํารา หนังสือเกีย่ วกับการติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียม
2. คูมือการติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียม
3. ขอมูลทางเทคนิคของชุดรับสัญญาณดาวเทียม (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
4. ใบงานในรายวิชาระบบโทรคมนาคม
5. ใบงานในรายวิชาระบบภาพ
6. ใบงานในรายวิชาเทคนิคเครือ่ งรับสงวิทยุ
7. แบบฟอรมโครงการ
8. สมุดบันทึกโครงการ
9. สื่อสิ่งพิมพ เอกสารเผยแพร เกี่ยวกับอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม
10. ตารางความถี่และตําแหนงของดาวเทียมแบบ GEO ที่ประเทศไทยสามารถรับได
กิจกรรม/งานที่มอบหมาย
1. ศึกษาคนควาขอมูลของชุดรับสัญญาณดาวทียม
- ตํารา วารสาร หนังสือ เรื่องเทคนิคการติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียม
- สื่อพิมพ เอกสารเผยแพร เรื่องการติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียม
- เว็บไซดตาง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณและวงจรเกี่ยวกับการรับสัญญาณดาวเทียม
- สื่อ โสตทัศนูปกรณ เชน วิดีทัศน ซีดี เปนตน
2. จัดทําแบบสํารวจความตองการผูใช
3. จัดทําแบบประมาณราคา
4. จัดทําแบบติดตั้ง
5. จัดทําแผนบริการภายหลังการติดตั้ง
6. สรุปผลการดําเนินงานและนําเสนอ
การประเมินผล
(ดังรายละเอียดตามแบบประเมินผล ของโครงการ)
เอกสารอางอิง
1. คูมือเทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม จาก
- บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด
- บริษัท PSI จํากัด
- บริษัท ไดนาแซ็ต จํากัด
2. การสื่อสารดาวเทียม : ผูแตง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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ตัวอยาง แบบประเมินโครงการ (แบบสรุปผลการปฏิบตั ิงาน)
ชื่อโครงการ งานบริการติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียม
ลักษณะโครงการ………………………………… จํานวน.................. คน ระยะเวลา………….
คําชี้แจง : ครู เจาของโครงการ และผูเรียนรวมกันประเมินโครงการ

ที่
1.
2.

3.

รายการประเมิน
ขั้นการวางแผนงาน (Planning)
1.1 การเขียนโครงการ (นําคะแนนที่ได หารดวย 3)
ขั้นตอนการดําเนินการ (Process)
2.1 การสํารวจขอมูลความตองการของผูใชครบถวน เหมาะสม
2.2 การออกแบบและเขียนแบบ เหมาะสม สามารถติดตั้งได
2.3 การประมาณราคา และการกําหนดรายละเอียดของขอมูล เหมาะสม
2.4 การจําแนก การเลือกใช วัสดุและอุปกรณ เปนไปตามขอกําหนด
2.5 การเตรียมเครือ่ งมือ การใชเครื่องมือในการติดตั้งเหมาะสม ในแตละ
ขั้นตอนและการดูแลรักษาเครื่องมือเปนระเบียบ
2.6 การประกอบและติดตั้งอุปกรณ เปนไปตามแบบการติดตั้ง และบันทึก
รายงานถูกตอง
2.7 การปรับแตง การทดสอบ การเดินระบบ เปนไปตามแบบ และมีความ
เหมาะสม
2.8 แผนการบริการภายหลังการติดตั้ง และแผนการบํารุงรักษา เหมาะสม
ขั้นการนําเสนอผลงาน
3.1 การเตรียมการ
3.1.1 เอกสารประกอบ หรือ สื่อประกอบการนําเสนอ
3.1.2 การจัดเตรียมสถานที่
3.1.3 ความพรอมของทีมงาน
3.2 ขั้นนําเสนอ
3.2.1 บุคคลิกภาพ ทาทาง และ น้ําเสียง
3.2.2 วิธีการนําเสนอ
3.2.3 ความถูกตองและครอบคลุมของเนื้อหา
3.2.4 การแกปญหาและขอเสนอแนะ
3.2.5 ขั้นสรุป
รวม
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คะแนน
เต็ม ได
15
15
70
5
10
5
5
10
15
15
5
15
(5)
3
1
1
(10)
2
2
3
1
2
100
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แบบประเมิน การเขียนโครงการ
ชื่อโครงการ…………………………………………………
ลักษณะโครงการ………………………………… จํานวน.................. คน ระยะเวลา………….
คําชี้แจง :

ครู เจาของโครงการ และผูเรียนรวมกันประเมินโครงการ
คะแนน

ที่ รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
เปาหมาย
วิธีการดําเนินงาน
งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
การประเมินผลและติดตามผล
ปญหาและอุปสรรค
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เต็ม
3
3
6
6
3
12
3
3
3
3

ได

หมายเหตุ
เกณฑการใหคะแนน
ตามรายละเอียดที่
แนบ

45
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เกณฑการใหคะแนน การเขียนโครงการ
ที่

รายการประเมิน

1. ชื่อโครงการ

2. ผูรับผิดชอบ

ที่

รายการประเมิน

3. หลักการและ
เหตุผล

ดี
( 3 คะแนน)
- ใชภาษาถูกตอง
กะทัดรัด
- สื่อความหมายถึงงาน
ที่ทําชัดเจน
- ระบุชื่อ-สกุล
ตําแหนงหรือ
หนวยงานที่
รับผิดชอบครบถวน
- ระบุบุคคลเหมาะสม
กับงาน

พอใช
ปรับปรุง
( 2 คะแนน)
( 1 คะแนน)
- ใชภาษาถูกตอง
- ใชภาษาไมถูกตอง
กะทัดรัด
ไมไดใจความ
- สื่อความหมายได
พอสมควร
- ระบุชื่อ-สกุล ตําแหนง - ระบุชื่อ-สกุล
หรือ หนวยงานที่
ตําแหนง หรือ
รับผิดชอบ มีความ
หนวยงานที่
บกพรอง หรือ
รับผิดชอบไม
- ระบุบุคคลเหมาะสมกับ ครบถวน
งานบางสวน
- ระบุบุคคลอาจไม
เหมาะสมกับงาน

ดี
พอใช
( 5-6 คะแนน)
( 3-4 คะแนน)
- ระบุปญหา/สาเหตุที่มา - ระบุปญหา/สาเหตุที่มา
ของโครงการ
ของโครงการสอดคลอง
สอดคลองกับแผนงาน กับแผนงานทีท่ ํา
ที่ทํา
- ขอมูลที่ใชอางอิงถูกตอง
เหมาะสม
- ขอมูลที่ใชอางอิงถูกตอง
- ใชภาษาทางการ สื่อ
เหมาะสม
ความหมายชัดเจน - สื่อความหมายไมชัดเจน
- เขียนยอหนาอยางมี - ขอความในยอหนาขาด
เอกภาพ
เอกภาพ
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ปรับปรุง
( 1-2 คะแนน)
- ระบุปญหา/สาเหตุ ที่มา
ของโครงการไม
สอดคลองกับแผนงาน
ที่ทําเทาที่ควร
- ขอมูลที่ใชอางอิงไม
ถูกตองเหมาะสม
เทาที่ควร
- สื่อความหมายไมชัดเจน
- ขอความในยอหนาขาด
เอกภาพ
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ที่

รายการประเมิน

4. วัตถุประสงค

ที่

รายการประเมิน

5. เปาหมาย

ที่

รายการประเมิน

6. วิธีการ
ดําเนินงาน
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ดี
พอใช
ปรับปรุง
( 5-6 คะแนน)
( 3-4 คะแนน)
( 1-2 คะแนน)
- ตรงประเด็นที่
- ตรงตามประเด็นที่ - ไมตรงประเด็น
ตองการ ไมซ้ําซอน
ตองการบางสวนหรือ
หรือซ้ําซอนเปน
อาจซ้ําซอนบางสวน
สวนใหญ
- ใชภาษากระชับ
- ใชภาษาสื่อ
- ใชภาษาไมกระชับ
สื่อความหมาย
ความหมายได
สื่อความหมายไม
ชัดเจน
พอสมควร
ชัดเจนคอนขางมาก
ดี
( 3 คะแนน)
- ตรงประเด็น
- ระบุปริมาณหรือ
คุณภาพไดชัดเจน

พอใช
( 2 คะแนน)
- ตรงประเด็น
- ระบุปริมาณหรือ
คุณภาพไมชัดเจน
บางสวน

ปรับปรุง
( 1 คะแนน)
- ตรงประเด็นอยู
บาง
- ระบุปริมาณหรือ
คุณภาพไมชัดเจน

ดี
พอใช
ปรับปรุง
( 9-12 คะแนน)
( 5-8 คะแนน)
( 1-4 คะแนน)
- บอกรายละเอียด - บอกรายละเอียดของ - บอกรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานหรือ
ของการปฏิบัติงาน
หรือกิจกรรม
กิจกรรมบกพรอง
หรือกิจกรรมไม
ครบถวนและ
บางสวน
ครบถวน
เหมาะสมทั้งผู
ดําเนินงาน,กิจกรรม
และรายละเอียดที่ทํา
วัน เวลา, สถานที่
- ขั้นตอนการปฏิบัติ
- ขั้นตอนการปฏิบัติ
ไมตอเนื่องเปนระบบ
ตอเนื่องเปนระบบ - ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไมตอเนื่อง
บางสวน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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ดี
พอใช
ปรับปรุง
( 3 คะแนน)
( 2 คะแนน)
( 1 คะแนน)
7. งบประมาณ
- ระบุจํานวนเงินและ - ระบุจํานวนเงินแตมี
- ระบุจํานวนเงินแตขาด
รายละเอียดของ
รายละเอียดของคาใชจาย รายละเอียดของ
คาใชจายอยางชัดเจน ไมสมบูรณ
คาใชจาย
สมเหตุผล
- ระบุแหลงที่มาของเงิน - ไมระบบแหลงที่มีของ
- ระบุแหลงที่มขี องเงิน งบประมาณแตไมชัดเจน เงินงบประมาณ
งบประมาณอยาง
ชัดเจน
8. ผลที่คาดวาจะ - ระบุผลประโยชนที่คาด - ระบุผลประโยชนที่คาดวา - ระบุผลประโยชนที่คาด
ไดรับ
วาจะไดรับอยางชัดเจน จะไดรับชัดเจนบางสวน วาจะไดรับไมชัดเจน
- สอดคลองกับ
- สอดคลองกับ
- ไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ
วัตถุประสงค/เปาหมาย วัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ โครงการอยางใดอยาง
เปาหมายของโครงการ
หนึ่ง
9. การประเมินผล - ระบุผูประเมิน
- ระบุผูประเมินวิธีการ - ระบุผูประเมินวิธีการ
และติดตามผล
วิธีการประเมิน
ประเมินระยะเวลา
ประเมิน ระยะเวลา
ระยะเวลาอยาง
ครบถวนแตไม
ไมครบถวน หรือไม
ครบถวนเหมาะสม
เหมาะสมบางสวน
เหมาะสม
- สอดคลองกับ
- สอดคลองกับ
- ไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ
วัตถุประสงค หรือ
วัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของ
เปาหมายอยางใดอยาง
เปนเปาหมายของ
โครงการ
หนึ่ง
โครงการ
ที่

รายการประเมิน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ที่
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รายการประเมิน

ดี
พอใช
ปรับปรุง
( 3 คะแนน)
( 2 คะแนน)
( 1 คะแนน)
10 ปญหาและ
- ระบุปญหาและอุป - - ระบุปญหาและอุปสรรค - ระบุปญหาและ
อุปสรรค
สรรคตาง ๆ ที่อาจ
ตาง ๆที่อาจเกิดขึ้นได
อุปสรรคตาง ๆที่อาจ
เกิดขึ้นไดอยาง
เหมาะสมบางสวน
เกิดขึ้นไดไมเหมาะสม
เหมาะสม
- เสนอแนวทางแกไข
- เสนอแนวทางแกไข
- เสนอแนวทางแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม ปญหาไดไมเหมาะสม
ปญหาไดอยาง
เหมาะสมและ
สรางสรรค
หมายเหตุ
- ไมมีรายละเอียดในหัวขอตามรายการประเมิน ได 0 คะแนน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แบบสํารวจความตองการของผูใช ชุดรับสัญญาณดาวเทียม
(โดยใหผูเรียนเปนผูออกแบบสํารวจเอง)
วันที…
่ … เดือน………………… พ.ศ………….
ชื่อผูรับบริการ…………………………………………………หมายเลขโทรศัพท…………………
ที่อยู…………………………………………………………………………………………..............
1. ความตองการระบบการรับสัญญาณดาวเทียม
C – Band Digital
KU – Band Digital
2. รายการหรือจํานวนชองสัญญาณที่ตองการ
Free TV + 16 Channels
Special (200 Channels)
3. จํานวนจุดจายสัญญาณ
1 จุด
มากกวา 1 จุด (ระบุ)…………จุด
4. ระบบการจัดซือ้ -เชาอุปกรณ
ซื้อ
เชา
5. ลักษณะบานพักอาศัย
ทาวเฮาส / อาคารพาณิชย
คอนโดมิเนียม
บานเดี่ยว
6. ความตองการระบบสมาชิก
ตองการ
ไมตองการ
7. การชําระเงิน เมื่อสั่งชุดรับสัญญาณ
เงินสด
เช็ค หรือ อื่น ๆ (ระบุ)...........................
8. ความตองการอุปกรณเสริม เชน ชุดสั่งงาน หรือ เลือกชอง
ตองการ
ไมตองการ
9. เงื่อนไขการรับประกันและบริการหลังการติดตั้ง
6 เดือน
1 ป

ขอขอบคุณที่ตอบขอมูล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แบบประเมิน แบบสํารวจความตองการผูใช ชุดรับสัญญาณดาวเทียม
ชื่อโครงการ ……………………………………………………
ลักษณะโครงการ………………………………… จํานวน.................. คน ระยะเวลา………….
คําชี้แจง :
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ครู เจาของโครงการ และผูเรียนรวมกันประเมินโครงการ
รายการประเมิน

หัวขอประเมิน
มี
ไมมี

รายละเอียดขอมูลผูรับบริการ
ระบบการรับสัญญาณ
รายการ หรือจํานวนชองสัญญาณ
จํานวนจุดสัญญาณที่ตองการรับชม
ระบบการเชา หรือ ซื้ออุปกรณ
ลักษณะบานพักอาศัย
ระบบตอบรับสมาชิก
ระบบการชําระเงิน
อุปกรณเสริม หรือเพิ่มชองสัญญาณ
เงื่อนไขการรับประกัน
รวมคะแนน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หมายเหตุ
เกณฑการประเมิน
- สมบูรณครบทุก
ขอ ไดเต็ม = 5
คะแนน
- ขาดหัวขอใด หัก
0.5 คะแนน
0 = ไมมีการสํารวจ

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบประเมิน การออกแบบและเขียนแบบ ชุดรับสัญญาณดาวเทียม
ชื่อโครงการ ………………………………………………..
ลักษณะโครงการ………………………………… จํานวน.................. คน ระยะเวลา………….
คําชี้แจง :
ที่

ครู เจาของโครงการ และผูเรียนรวมกันประเมินโครงการ

รายการประเมิน

1. แบบแปลนการติดตั้ง
1.1 จุดติดตั้งจานและอุปกรณ
1.2 ความครบถวนสมบูรณ
2. รายการอุปกรณ
2.1 รายการอุปกรณครบ
2.2 รายละเอียดทางเทคนิคชัดเจน
รวม

คะแนน

ระดับคะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช

หมายเหตุ

2
3
2
3
10

เกณฑการใหคะแนน
- ขอที่มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน
ดีมาก = 2 คะแนน, ดี = 1 คะแนน, พอใช = 0.5 คะแนน
- ขอที่มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน
ดีมาก = 3 คะแนน, ดี = 2 คะแนน, พอใช = 1 คะแนน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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การจําแนก และการเลือกใชวัสดุ-อุปกรณ
รายการชุดรับสัญญาณดาวเทียม
1. จานสายอากาศ พรอมอุปกรณ
2. LNB
3. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม พรอมคูมือ
รายการเครื่องมือกล สําหรับติดตัง้ ชุดรับสัญญาณดาวเทียม
1. เข็มทิศ
2. ตัววัดมุม
3. ตารางความถี่ / มุม / เขตพื้นที่
4. ประแจขนาดตาง ๆ
5. คัตเตอร
6. คีมตัด
7. คีมจับ
8. คีมเขาหัว F-Type
9. ไขควง
10. สวานมือไฟฟา ชนิดกระแทก
11. ดอกสวาน
12. บันได (ถามี)
13. คอน (สําหรับตอกกิ๊บเดินสาย)
รายการเครื่องมือวัดและทดสอบ
1. TV & Satellite Level Meter
2. เครื่องรับโทรทัศนสี
รายการอุปกรณสําหรับติดตัง้ ชุดรับสัญญาณดาวเทียม
1. F-Type Connector
2. สายนําสัญญาณ
3. เทปพันสายกันน้ํา (ชนิดหลอมละลายได)
4. Cable Tide
5. กิ๊บเดินสาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบประเมิน การจัดเตรียมเครื่องมือในการติดตัง้ ชุดรับสัญญาณดาวเทียม
ชื่อโครงการ ………………………………………………..
ลักษณะโครงการ………………………………… จํานวน.................. คน ระยะเวลา………….
ที่
1.

2.

3.

รายการประเมิน
เครื่องมือกล
1.1 เข็มทิศ
1.2 ตัววัดมุม
1.3 สวานไฟฟา
1.4 ประแจขนาดตาง ๆ
1.5 คีมชนิดตาง ๆ
เครื่องมือวัดและทดสอบ
2.1 TV & Satellite Level Meter
2.2 เครื่องรับโทรทัศนสี
ชุดรับสัญญาณดาวเทียม
3.1 จานรับสัญญาณ พรอมอุปกรณประกอบ
3.2 LNB และ Receiver
3.3 Connector and Cable
รวม

คะแนน
เต็ม
ได
5

2

3

10

หมายเหตุ
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาวา สภาพของเครื่องมือมีคุณภาพ และความเหมาะสม สามารถใช
งานได ใหรายการละ 1 คะแนน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบประเมิน การประกอบและติดตัง้ ชุดรับสัญญาณดาวเทียม
ชื่อโครงการ ………………………………………………..
ลักษณะโครงการ………………………………… จํานวน.................. คน ระยะเวลา………….
ที่
1.

รายการประเมิน
การประกอบจานและเสาตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
1.1 การประกอบจานรับสัญญาณดาวเทียม
1.2 การติดตั้งเสา-จานรับสัญญาณดาวเทียม
1.3 การติดตั้ง LNB
รวมคะแนน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

คะแนน
เต็ม
ได
(15)
5
5
5
15

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบประเมิน การปรับแตง ทดสอบ เดินระบบสายนําสัญญาณ
ที่
1.

2.

3.

4.

รายการประเมิน
การปรับมุมจานรับสัญญาณดาวเทียม
1.1 ตรงตามแบบกําหนด / มีความมั่นคง
1.2 มุมรับของจานรับสัญญาณ
ระดับความแรงของสัญญาณ / ความชัดเจนของภาพและเสียง
2.1 ความแรงของระดับสัญญาณ
2.2 คุณภาพของสัญญาณภาพและเสียง
การเดินสายนําสัญญาณเขาระบบ
3.1 สายนําสัญญาณถูกตองตามแบบ
3.2 การเขาหัวสาย
3.3 การเดินสายตามแบบ
3.4 ความเรียบรอยของการเดินสายสัญญาณ
3.5 การเก็บรักษาเครื่องมือ
3.6 การทําความสะอาดบริเวณทีป่ ฏิบัติงาน
การสงมอบงาน
4.1 การใหคําแนะนําการใชงานและวิธีบํารุงรักษา
4.2 การเตรียมเอกสารสงมอบ
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

คะแนน
เต็ม
ได
(2)
1
1
(4)
2
2
(6)
1
1
1
1
1
1
(3)
2
1
15

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

รหัส 3105-2006
ระดับชั้น ปวส.
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แผนการเรียนวิชาระบบภาพ
(Video Systems)
ชื่อวิชา ระบบภาพ
2 (3)
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส
ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ 60 ชั่วโมง

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจการทํางานของระบบสัญญาณภาพและอุปกรณประกอบ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน บันทึกภาพและตัดตอภาพ
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ตรวจซอม และบํารุงรักษาระบบภาพและอุปกรณประกอบ
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางานของระบบสัญญาณภาพและอุปกรณประกอบ
2. บันทึกภาพและตัดตอภาพ
3. วิเคราะห ตรวจซอมระบบภาพและอุปกรณประกอบ
4. บํารุงรักษาระบบภาพและอุปกรณประกอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ สัญญาณภาพ หลักการกําเนิดสัญญาณภาพ กลองโทรทัศน และการนําไปใช
งานเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง อุปกรณประกอบ ตัดตอสัญญาณภาพ การสรางภาพพิเศษ ระบบ
เครื่องบันทึกภาพ การวิเคราะหวงจรและระบบกลไก ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องเทปบันทึกภาพ
ระบบวิดีโอดิสก วิดีโอโปรเจกเตอร เครื่องมือวัด และเทคนิคการวัด ทดสอบระบบภาพ การเลือกระบบ
ภาพไปใชงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
วิชาระบบภาพ
รหัส 3105-2006
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อวิชาระบบภาพ
ชื่อหนวย

2(3) e
พฤติกรรมที่ตอ งการสอนหนึ่งครัง้
ความรู/ทักษะ/รวม(ชม)

หลักการกําเนิดสัญญาณภาพ
หลักการของกลองโทรทัศนสี
เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง
หลักการตัดตอสัญญาณภาพและอุปกรณ
ประกอบ
ระบบเครื่องบันทึกภาพ
ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องเทป
บันทึกภาพ
ระบบวิดีโอดิสก
ระบบวิดีโอโปรเจคเตอร
การใชเครื่องมือวัดและทดสอบ
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

3
6
6
6
3
6
6
6
3
45

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

รหัส 3105-2008
ระดับชั้น ปวส.

25

แผนการเรียน
วิชาระบบโทรคมนาคม
(Telecommunication Systems)
ชื่อวิชา ระบบโทรคมนาคม
2 (3)
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส
ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ 60 ชั่วโมง

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเครื่องรับ-สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร และระบบ
โทรคมนาคม
2. เพื่อใหมีความสามารถวัดและทดสอบระบบการรับ – สง วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการ รับ-สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร
2. ทดสอบคุณสมบัติ โทรเลข โทรพิมพ โทรภาพ
3. ทดสอบระบบสื่อสารขอมูล โครงขายโทรคมนาคม
4. ทดสอบระบบโทรทัศน ระบบการรับ-สง สัญญาณดาวเทียม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา การนําไปใชงาน การแพรกระจายคลื่นวิทยุ
ระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบวิทยุสื่อสาร กฎขอบังคับและมาตรฐานในระบบโทรคมนาคม ระบบโทร
เลข โทรพิมพและโทรภาพ ระบบสื่อสารขอมูล เชนมาตรฐานการรับ-สงขอมูล เปนตน โครงขาย
โทรคมนาคมและการใหบริการดานโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบโทรทัศน ระบบการรับสงสัญญาณ
ดาวเทียม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
วิชาระบบโทรคมนาคม
รหัส 3105-2008
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อวิชา ระบบโทรคมนาคม
ชื่อหนวย

2(3) e
พฤติกรรมที่ตอ งการสอนหนึ่งครัง้
ความรู/ทักษะ/รวม(ชม)

แถบคลื่นแมเหล็กและการใชงาน
หลักการแพรกระจายคลื่นวิทยุ
กฏขอบังคับและมาตรฐานในระบบวิทยุ
โทรคมนาคม
ระบบโทรเลข ระบบโทรพิมพและระบบโทร
ภาพ
ระบบสื่อสารขอมูล
โครงขายโทรคมนาคม
เทคโนโลยีระบบโทรทัศน
ระบบการรับสงสัญญาณดาวเทียม
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

3
3
3
6
9
6
6
9
45

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แผนการเรียน
วิชาเทคนิคเครื่องรับสงวิทยุ
รหัส 3105-2007
ระดับชั้น ปวส.

(Radio Receiver and Transmitter Techniques)
ชื่อวิชาเทคนิคเครื่องรับ-สงวิทยุ
2 (3)
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส
ทฤษฎี - ปฏิบัติ 60 ชั่วโมง

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานวัด ทดสอบ และการบํารุงรักษา เครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการทํางาน วงจรการรับ-สงวิทยุ AM FM ในระบบวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุสื่อสาร
2. วัดและทดสอบเครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร Single Side Band
3. วัดและทดสอบการรับ-สง วิทยุสื่อสาร ตลอดการสังเคราะหความถี่
4. วัดและทดสอบระบบการสื่อสารทางวิทยุ เชน Repeater, Mobile
5. วัดและทดสอบระบบวิทยุโทรศัพทเซลลูลาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ วงจรและการทํางานของเครื่องรับ-สง Single Side Band เครื่องรับ-สงวิทยุ
AM,FMระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบสังเคราะหความถี่ ระบบสื่อสารทางวิทยุเชน Repeater, Mobile,
Cellular ระบบวิทยุโทรศัพท เครื่องมือวัดและทดสอบทีเ่ กี่ยวของ การวัดและใชเครื่องมือตรวจสอบ
เครื่องรับสงวิทยุสื่อสารทั่วๆ ไป ตลอดจนการตรวจซอมและบํารุงรักษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
วิชาเทคนิคเครื่องรับสงวิทยุ
รหัส 3105-2007
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อวิชา เทคนิคเครื่องรับสงวิทยุ
ชื่อหนวย

2(3)
พฤติกรรมที่ตอ งการสอนหนึ่งครัง้
ความรู/ทักษะ/รวม(ชม)

หลักการและหลักการทํางานของเครื่องรับสง
Single Side Band
หลักการทํางานของวงจรการรับสงวิทยุ
AM-FM
ระบบวิทยุกระจายเสียง

6

ระบบสื่อสารทางวิทยุแบบ Repeater, Mobile
และ Cellular
ระบบวิทยุโทรศัพท
เครื่องมือวัดและทดสอบทางดานสื่อสาร

12

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

6
6

9
6
45

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

