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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักออกแบบระบบสือ่สารโทรคมนาคม๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ สาขาอาชีพนักออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม หมายถึง 

ผูที่มีฝมือและความรูความสามารถที่จะทําการวางแผนและออกแบบ การติดตั้ง การตรวจรับ การ
ใชงาน และการซอมบํารุงรักษา ดานการสงหรือรับ สัญญาณ สัญลักษณ เครื่องหมาย ตัวหนังสือ 
ภาพและเสียงหรือการอื่นใดอาจเขาใจความหมายไดในรูปแบบขอมูลทางดิจิตอล คอมพิวเตอร 
ชุดคําส่ังส่ือสารสนเทศ ดวยความชํานาญ โดยใชเครื่องมือชวยไดอยางเหมาะสม มีผลงานเปนไป
ตามขอกําหนดที่ระบุมีคุณภาพตามมาตรฐานในเวลาที่กําหนด 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักออกแบบระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมแบงชางฝมือ ออกเปน ๓ ระดับ 
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีฝมือและความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานท่ีตองมี

หัวหนางานชวยใหคําแนะนําหรือชวยตัดสินใจในเรื่องสําคัญเมื่อจําเปน 
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีฝมือระดับกลางมีความรูความสามารถ ทักษะและ

ประสบการณในการทํางานการตัดสินใจหรือความรูสัมพันธยังจํากัดอยูในงานที่ตนทํา 
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่มีฝมือระดับสูง สามารถวิเคราะห วินิจฉัยปญหารู

ข้ันตอนกระบวนการของงานเปนอยางดี สามารถชวยแนะนํางานฝมือในระดับต่ํากวาไดเนนการใช
หนังสือคูมือ นําความรูและทักษะมาประยุกต ใชวัสดุเครื่องมือและหลักการใหสัมพันธกับอาชีพ
โดยเฉพาะการตัดสินใจและเลือกใชวิธีการที่เหมาะสม 

 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพนักออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
ใหเปน ดังนี้ 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
(๑) หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
(๒) หลักและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๗๙ ง/หนา ๗๓/๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
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(๓) การแตงกายใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานทางชาง 
(๔) สัญลักษณความปลอดภัยในโรงงาน 
(๕) หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
(๖) การใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล เชน เข็มขัดนิรภัย 

รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย เปนตน 
(๗) การปองกันอันตรายจากการทํางานในที่สูง 
(๘) การจัดระเบียบอุปกรณ เครื่องมือในงานโทรคมนาคม 
(๙) การปองกันและปฏิบัติเมื่อมีอัคคีภัย 

๓.๑.๒ พ้ืนฐานทางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และการทดสอบอุปกรณตาง ๆ 
ทางดานอิเล็กทรอนิกส 

(๑) การคํานวณขั้นพื้นฐานของวงจรไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส 
(๒)  หนวยวัดพื้ นฐานทางไฟฟ า  - อิ เ ล็กทรอนิกส  และ

โทรคมนาคม 
(๓) รหัสสีของเคเบิลตาง ๆ ที่เปนสากล 
(๔) การอานคาของตัวความตานทาน (Resistor) ตัวเก็บประจุ 

(Capacitor) และตัวเหนี่ยวนํา (Inductor) 
(๕) คุณสมบัติ  หน าที่  และการนํ าไปใช งานของอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ อาทิเชน ไดโอด (Diode) ทรานซิสเตอร (Transistor) ไอซี (Integrated 
Circuit) หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) ไดแอค (Diac) ไตรแอค (Triac) ออปโตคัปเปล 
(Opto Couple) รีเลย (Relay) เปนตน 

(๖) การวัดและการอานคากระแสแรงดันไฟฟาและความตานทาน 
(๗) การวัดและการอานสัญญาณรูปคลื่นไฟฟา (Oscilloscope) 

๓.๑.๓ พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสายดิน (Grounding Systems) 
(๑) ระบบสายดินเพื่อความปลอดภัย (Safety Ground) 
(๒) ระบบสายดินทางไฟฟา (Electrical Ground) 
(๓) ระบบสายดินทางสัญญาณ (Signaling Ground) 
(๔) ระบบสายดินปองกันอันตรายจากฟาผา  (Lightning 

Ground) 
(๕) ระบบสายดินปองกันไฟฟาสถิตย (Ground Strap) 

๓.๑.๔ พ้ืนฐานเกี่ยวกับเชิงตัวเลข (Digital) และคอมพิวเตอรเบื้องตน 
(๑) สัญลักษณและคุณสมบัติของเกท (Gate) ตาง ๆ เชน Truth 

Table 
(๒) การเปลี่ยนเลขฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบ และฐานสิบหก 
(๓) วงจรรวมที่นําเกท (Gate) ตาง ๆ มาประกอบการทํางาน

รวมกันที่ไมสลับซับซอน 
(๔) ความรูพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรและการใชงานเบื้องตน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๑.๕ พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานโทรคมนาคม 
(๑) ศัพทและความหมายของระบบโทรคมนาคม 
(๒) สัญลักษณอุปกรณโทรคมนาคม 
(๓) ผังวงจร (Block Diagram) ของระบบโทรคมนาคมตาง ๆ 

เชน เครื่องรับสงวิทย ุ
(๔) ความรูพ้ืนฐานทางเครือขายคอมพิวเตอร แผนผังในระบบ

เครือขายทองถ่ิน (LAN) 
(๕) ประเภทและคุณสมบัติของสายสงแบบตาง ๆ สายสง

สัญญาณขั้วตอหัวตอและการเขาสาย 
(๖) ระบบสายอากาศแบบตาง ๆ 

๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี้ 

๓.๒.๑ การตอสายไฟฟาและการบัดกรีไดถูกตอง 
(๑) เทคนิคการบัดกรีจากน้ําประสานและการกัดกรอน 
(๒) เทคนิคการบัดกรีและการเชื่อมตอ เชน การตออุปกรณและ

การเดินสายบนแผนวงจรพิมพ 
(๓) การปอกสายไฟฟาเพ่ือการบัดกรี การบัดกรีสายไฟฟากับ

สายไฟฟา การบัดกรีสายไฟฟากับอุปกรณไฟฟา เชน หมอแปลงไฟฟา สวิทช ลําโพง เปนตน 
(๔) การตอสายไฟฟาแบบครอมวงจร 

๓.๒.๒ การติดตั้งระบบโทรคมนาคม ข้ันพื้นฐาน 
(๑) การเชื่อมตออุปกรณระบบโทรคมนาคม 

(ก) การเชื่อมตอ สายคูตีเกลียวบาลานซ 
(ข)  การเชื่ อมตอแพทชพาแนล  (Terminate patch 

Panel) 
(๒) การติดตั้ง 

(ก) การติดตั้งมอดูลาปลั๊กชนิดแปดจุด 
(ข) การติดตั้งสายนําสัญญาณแบบแกนรวม (Coaxial 

cable) และการเขาหัวตอ 
(ค) การติดตั้งกลองพักสาย (Termination box) 
(ง) การเดินสายสัญญาณ 
(จ) การกระจายสายคูตีเกลียวบาลานซ 
(ฉ) การกระจายสายนําสัญญาณแบบแกนรวม (Coaxial 

cable) 
(ช) การทดสอบและแกปญหาเบื้องตน 
(ซ) การตรวจสอบสายคูตีเกลียวบาลานซ 
(ฌ) การตรวจสอบสายนําสัญญาณแบบแกนรวม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน การตรงตอเวลา 
รักษาวินัยมีความซื่อสัตยและประหยัด 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๔.๑ หลักความปลอดภัยในการทํางานและการปฐมพยาบาล 
(๑) หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
(๒) หลักและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา 
(๓) การแตงกายใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานทางชาง 
(๔) สัญลักษณความปลอดภัยในโรงงาน 
(๕) หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
(๖) การใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล เชน เข็มขัดนิรภัย 

รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย เปนตน 
(๗) การปองกันอันตรายจากการทํางานในที่สูง 
(๘) การปองกันและปฏิบัติเมื่อมีอัคคีภัย 
(๙) การชวยเหลือและปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติเหตุ 
(๑๐) สัญลักษณทางดานความปลอดภัยของอุปกรณทางไฟฟา

ตามมาตรฐานสากล 
๓.๔.๒ ความรูเบื้องตนทางดานโทรคมนาคมและการสื่อสารขอมูลทั่วไป 

(๑) องคกรกําหนดมาตรฐานทางดานโทรคมนาคมและการ
ส่ือสารขอมูล 

(ก) ANSI (American National Standards Institute) 
( ข )  ITU-T (International Telecommunications 

Union-Telecommunications) 
(ค )  IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) 
( ง )  EIA/TIA (Electronics Industry 

Association/Telecommunications Industry Association ) 
(จ) ISO (International Standards Organization) 
(ฉ) มาตรฐานทางเทคนิคของคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) 
(๒) ความรูทั่วไปทางดานสื่อสัญญาณ (Transmission) เชน 

Analog to Digital (PCM/ADPCM), Multiplexing, E1 / T1 , Synchronous Digital 
Hierarchy (SDH), Wavelength Division Multiplexing (WDM) เปนตน 

(๓) ความเขาใจพื้นฐานทางดานอุปกรณส่ือสารขอมูล เชน Data 
Terminal Equipment (DTE), Data Communication Equipment (DCE), Customer 
Premise Equipment (CPE) เปนตน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ความรูพ้ืนฐานและการใชงานเบื้องตนของโมเด็ม (Modem) 
(ก) มาตรฐานที่เก่ียวของกับโมเด็ม เชน ITU-T V.Series 
(ข) หลักการทํางานของโมเด็ม เชน Hayes Command, 

Synchronous/ Asynchronous, Half/Full Duplex เปนตน 
(ค) โมเด็มประเภทต าง  ๆ  เชน  Dial Up Modem, 

Leased Line Modem, Short Haul Modem, ADSL เปนตน 
๓.๔.๓ ความรู ความเขาใจพื้นฐานทางการเชื่อมตอสัญญาณ (Interface) 

(๑) มาตรฐานการเชื่อมตอสัญญาณ เชน ITU-T V.24, V.28, 
V.35, X.21 ฯลฯ 

(๒) ลักษณะทางกายภาพ การทํางาน และการเชื่อมตอสัญญาณ 
๓.๔.๔ รูจักคําจํากัดความทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบโครงสรางของเครือขาย 

(Network Topology) 
(๑) Bus 
(๒) Ring 
(๓) Star 
(๔) Hierarchical 
(๕) MESH 

๓.๔.๕ ความรู ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับโปรโตคอล (Protocol) 
(๑) คําจํากัดความ และวัตถุประสงคของโปรโตคอล 
(๒) โปรโตคอลแบบตาง  ๆ  ที่นิยมใช  เชน  Synchronous 

Asynchronous, Teletype (Character Oriented), Binary Synchronous Communication 
(Bisync) High-Level Data Link Control (HDLC), MNP, Error Detection and 
Correction (V.42), Compression (V.42 Bis) ฯลฯ 

๓.๔.๖ ความรู พ้ืนฐานทางดานระบบเครือขายทองถ่ิน (Local Area 
Network-LAN) 

(๑) หลักการและคําจํากัดความตาง ๆ ที่เ ก่ียวกับเครือขาย
ทองถ่ิน 

(ก) เครือขาย IP 
(ข) การเชื่อมตอระบบเครือขายทองถ่ินแบบตาง ๆ เชน 

Star, Ring, Bus 
(ค) ตัวกลางที่ใชกับเครือขายทองถ่ิน เชน สายคูตีเกลียวบา

ลานซ สายแกนรวม, สายใยแกวนําแสง และการเดินสาย 
(ง) ลักษณะการสงสัญญาณขอมูลในเครือขายทองถ่ิน เชน 

Base band, Broad band 
(จ) มาตรฐานเกี่ยวกับเครือขายทองถ่ิน เชน CSMA/CD 

(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect) 
(๑) 10 Base-T, 100 Base-T 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) Token Ring 
(๓) 100VG - Any LAN 
(๔) IEEE 802.1 ถึง 802.14 

(ฉ) อุปกรณทั่วไปที่ใชในระบบเครือขายทองถ่ิน เชน 
Repeater, bridge, Router, Gateway, Switch, Hub ฯลฯ 

(ช) ระบบปฏิบัติการ  (Operating System) ที่ ใช กับ
เครือขายทองถ่ิน เชน Netware, Vines, LAN server, Unix 

(๒) โปรโตคอลที่ใชกับเครือขายทองถ่ิน เชน Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), Internet Packet Exchange Protocol 
(IPX) 

(๓) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประยุกตใชงานของเครือขาย
ทองถ่ิน 

(ก) การเชื่อมตอ PC กับ PC 
(ข) การเชื่อมตอ PC กับ Minicomputer/Mainframe 
(ค) Client/Server 
(ง) การตอเช่ือมเครือขายทองถ่ิน เขากับระบบเครือขาย

กวางไกล (Wide Area Network - WAN) 
(จ) การเชื่อมเครือขายทองถ่ิน เขากับเครือขายทองถ่ิน 

(๔) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ Line Coding 
(ก) RZ (Return to Zero) 
(ข) NRZ (Non Return to Zero) 
(ค) AMI (Alternate Makr Inversion) 
(ง) CMI (Coded Makr Inversion ) 
(จ) HDB 3 (High Density Bipolar code) 
(ฉ) 2 B1Q (2 Binary, 1 Quantenary) 

๓.๔.๗ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบเครือขายกวางไกล (Wide Area 
Network-WAN) 

(๑) รูจักคําจํากัดความทั่วไปเกี่ยวกับรูปโครงสรางของระบบ
เครือขายกวางไกล (WAN Topology) 

(ก) Centralized Star 
(ข) Centralized Tree 
(ค) Distributed Hierarchy (Mesh) 

(๒) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ Transmission และ Switching ที่ใช
กับ WAN 

(ก) Analog/Digital Switching 
(ข) Packet/Circuit Switching 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ค) Leased (Dedicated) Circuit 
( ง )  PDH/SDH (Plesiochronuos Digital 

Hierachy/Synchronous Digital Hierarchy) 
(๓) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ Protocol ที่ใชในการเชื่อมตอระหวาง 

WAN (Connection Oriented Protocol) เชน 
(ก) High-Level Data Link Control (HDLC) 
(ข) X.25 
( ค )  Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol (TCP/IP) 
(ง) Multiprotocol Label Switching (MPLS) 

(๔) อุปกรณเครือขาย 
(ก) Frequency Division Multiplexer (FDM) 
(ข) Time Division Multiplexer (TDM) 
(ค) Statistical TDM 
(ง) E1 Multiplexer 
(จ) Bandwidth Manager 
(ฉ) Code Division multiple Access (CDMA) 

๓.๔.๘ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครือขายเสนใยแสง 
(๑) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเสนใยแสง 

(ก) ลักษณะทางโครงสรางเชน Core, Cladding และ 
Coating เปนตน 

(ข) ลักษณะของวัสดุ เสนใยแสง Polymer-Clad Silica 
(PCS), Hard Clad Silica (HCS) และ Polymer optical Fibers (POF) 

(ค) ชนิดของเสนใยแสง เชน Singlemode, Multimode 
(๒) ความรูทั่วไปดานองคประกอบ คุณสมบัติในการทํางานของ

เสนใยแสง เชน 
(ก) Attenuation Rate 
(ข) Dispersion Rate 
(ค) Bandwidth Distance 
(ง) Wavelength 
(จ) Core, Clad Diameter 
(ฉ) Wavelength division multiplex (WDM) 

(๓) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางสายเคเบิลเสนใยแสง เชน 
(ก) Buffer Tube 
(ข) Strength Member 
(ค) Outer Jacket 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ง) Inner Jacket Filler 
(จ) Gel Filling และ Water Blocking Compound 
(ฉ) Binding Tape และ Yarn 
(ช) Installation Load 
( ซ )  Long Term Bending Range, Short Term 

Bending Range 
(ฌ) Moisture Resistance 
(ญ) Loose Tube Single Fiber 
(ฎ) Loose Tube, Stranded Tube 
( ฏ )  Central Loose Tube, Multiple Fiber-Ribbon 

Cable 
(ฐ) Star (Slotted Core) 
(ฑ) Premise Cable 
(ฒ) reak-Out Cabl 

(๔) รูจักชนิดของ Connector ที่ใชเสนใยแสง เชน 
(ก) ST 
(ข) D4 Biconic 
(ค) Escon 
(ง) SC 
(จ) Mini-BNC 
(ฉ) 905 SMA 
(ช) 906 SMA 
(ซ) FC 
(ฌ) LC 

(๕) การประยุกตใชงานเกี่ยวกับระบบตาง ๆ เชน 
(ก) LAN/WAN ความเร็วสูง 
(ข) Multimedia 
(ค) Network Backbone 
(ง) Video conference 
(จ) Video on demand 

๓.๔.๙ ความรูความเขาใจพื้นฐานทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอรสวน
บุคคลทางดานการ ส่ือสาร ขอมูลตาง ๆ เชน FTP, HTTP, SNMP, CMIP 

๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี ้

๓.๕.๑ การเขาสายและการเชื่อมตอเสนเสนใยแสง 
(๑) การติดตั้งและเขาสาย เชน MT-RJ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) การเชื่อมตอเสนใยแสง ดวยคอนเน็คเตอร 
(๓) การเชื่อมตอดวยเครื่องเช่ือมตอเสนใยแสง 
(๔) การติดตั้งกลองเทอรมินอล 

๓.๕.๒ การทดสอบและแกปญหาเบื้องตน 
(๑) การตรวจสอบเสนใยแสง (เชน วัดการสูญเสียภายในสาย) 
(๒) การตรวจสอบดวยเครื่อง OTDR 
(๓) การบํารุงรักษาและการแกปญหาเบื้องตน 

๓.๕.๓ การเดินสายนําสัญญาณ 
(๑) การกระจายสายเสนใยแสง 
(๒) การเดินสายสัญญาณในแนวนอน (เชน TR, Access flour) 

๓ .๕ .๔  การใชงานอุปกรณ  Optical Time Domain Reflectometer 
(OTDR) เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับ 

(๑) เสนใยแสงแตก, หักใน, ราว 
(๒) จุดติดตั้งที่ผิดพลาด 
(๓) หัวตอและข้ัวตอที่มี Loss สูง 
(๔) จุดที่สายมีความโคงงอเกินคามาตรฐาน 

๓.๕.๕ การใชเครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ เชน 
(๑) LAN/WAN Analyzer (Protocol Analyzer)/Bit Error 

Rate Test (BERT) 
(๒) Digital Test Set 

๓.๕.๖ มีความสามารถในการตรวจสอบ ติดตั้ง ซอมบํารุงอุปกรณส่ือสาร
ขอมูล เชน 

(๑) Modem (Analog/Digital) 
(๒) Multiplexer 
(๓) Hub 
(๔) Network Interface Card (NIC) 

๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดที่จะพัฒนาฝมือ ใฝหาความรูใหมทัน
ตอเทคโนโลยีเ ก่ียวกับวิชาชีพนักออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม  ใหคําแนะนําแก
ผูใตบังคับบัญชาและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๗.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
(๑) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ 

(ก) การปองกันอัคคีภัยจากอุปกรณไฟฟา 
(ข) การปองกันอุบัติเหตุเก่ียวกับอุปกรณไฟฟา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ค) มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวิทยุ
คมนาคม 

(ง) หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยการ
ใชเครื่องวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย 

(จ) แนวทางการปฏิบัติ สําหรับการติดตั้ งสถานีวิทยุ
โทรคมนาคม 

๓.๗.๒ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถาปตยกรรมระบบเครือขาย (Network 
Architecture) 

(๑) รูจักความหมายพื้นฐานเกี่ยวกับสถาปตยกรรมระบบ
เครือขาย (Network Architecture) 

มาตรฐาน International Organization for Standardization 
(ISO)ในการเชื่อมตอระบบทั่วไป Open Systems Interconnection (OSI) และระดับชั้น 
( Layer) ทั้ ง  ๗  ร ะ ดั บ  ไ ด แ ก  Physical, Data Link, Network,Transport, Session, 
Presentation และ Applications 

(๒) รูจักความหมายพื้นฐานเกี่ยวกับสถาปตยกรรมระบบ 
(Network Architecture) นอกเหนือมาตรฐาน ISO แตใชงาน แพรหลายและมีความสัมพันธ
กับ ISO เชน 

(ก) Systems Network Architecture (SNA) 
(ข) TCP/IP 
(ค) IP address, V4,V6 

(๓)  รู จั กความหมายพื้ นฐานของ  Protocol ในระดับชั้ น 
Applications ที่เก่ียวกับ 

(ก) มาตรฐาน X.400 การจัดการแจกจายขอความชนิด 
Text, Graphics และ Fax 

(ข) มาตรฐาน X.500 เก่ียวกับการรวบรวมและการ
แจกจาย Electronics Mail 

(ค) มาตรฐานเกี่ยวกับการสงผานแฟมขอมูล (file) 
บางสวน หรือทั้งหมด (File Transfer Access and Management - FTAM) หรือ ISO 8671 

๓.๗.๓ พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับ Data Switching 
(๑) พ้ืนฐานทั่วไปทางดาน Circuit Switching 

(ก) Public Switching Telephone Network (PSTN) 
(ข) Message Switching 
(ค) Signaling No 7 

(๒) พ้ืนฐานทั่วไปทางดาน Packet Switching 
(ก) รูจักคําจํากัดความอยางงายของ Packet Switching 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) มาตรฐานทาง Packet Switching โดยสังเขป เชน 
X.25, X.2, X.28 ,X.29, X.32, X.75 

(ค) Private Network Packet Switching 
(ง) อุปกรณที่ใชกับระบบ Packet Switching เชน PAD, 

X.25 Switch เปนตน 
(จ) รูจักการทํางานของ ATM Switch 
(ฉ) การแปลงสัญญาณภาพ, เสียง, ขอมูลเขาสูระบบ 

ATM Backbone 
(ช) นิยามต าง  ๆ  เชน  Point to Point Connection, 

Multipoint Connection, Virtual Path Indentifier, Virtual Channel เปนตน 
(๓) ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับ Intergrated Services Digital 

Network (ISDN) และคําจํากัดความของคําที่เก่ียวของ 
(ก) Basic Rate Access 
(ข) Primary Rate Access 
(ค) ISDN 
(ง) TA 
(จ) NT 

(๔) ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับคําจํากัดความของ Frame 
Relay และคําจํากัดความของคําที่ เ ก่ียวของ เชน Permanent Virtual Circuit Switched 
Virtual Cricuit 

(ก) อุปกรณตาง ๆ ที่ใชรวมกับระบบ Frame Relay เชน 
Router, Frad เปนตน 

( ข )  Access Circuit เ ช น  User-To-Network-To-
Interface (UNI) Network to Network Interface (NNI) 

(ค) Dial-Up 
๓.๗.๔ ความรูพ้ืนฐานทางดานระบบเครือขายหลักความเร็วสูง (High 

Speed Backbone) 
(๑) ความรูพ้ืนฐานทางดาน Backbone Topology 

(ก) Ring (Dual Ring, Multiring) 
(ข) Star 
(ค) Hierarchical 

(๒) ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบที่ใชกับ Fiber Distributed 
Data Interface (FDDI) 

(ก) คําจํากัดความโดยสังเขป 
(ข) นิยามของคํ าที่ เ ก่ียวของ  เชน  Single Attached 

Station (SAS) Dual Attached Station (DAS), Counter Rotating Ring เปนตน 
(ค) การตอ LAN/WAN เขากับ FDDI Backbone 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบที่ใชกับ Fast Ethernet 
(ก) คําจํากัดความโดยสังเขป 
(ข) มาตรฐาน IEEE 100 Base-T Ethernet 
(ค) การตอเช่ือม Bridge, Router, Switch, Hub เขากับ 

100 Base-T 
๓.๗.๕ ความรู ความเขาใจ เบื้องตนเกี่ยวกับ Internet 

(๑) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ Internet 
(ก) ความหมายของ Internet 
(ข) Electronic Mail และ Internet Address 
(ค) File Transfer Protocol (FTP) 
(ง) Telnet 
(จ) Internet Relay Chat (IRC) 
(ฉ) Usenet 
(ช) Usenet News Group 
(ซ) World Wide Web (WWW) 
(ฌ) Search Engine Software เชน Netscape, Internet 

Explorer 
(ญ) Internet Exchange หรือ Internet Router 
(ฎ) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 
(ฏ) Domain Name System (DNS) 

(๒) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ Intranet 
(ก) ความหมายของ Intranet 
(ข) ความเขาใจเบื้องตนในการประยุกตใชงานของ 

Intranet ในองคกร เชน การใช e-mail ภายใน, ฐานขอมูล, Electronics Resource 
(ค) การใชภาพ เสียง Multimedia กับ Intranet 
(ง) เขาใจความหมายและการใชงานของ Web Server 

(๓) ความรูดานการออกแบบ วางแผน และคิดราคาในระบบ
เครือขาย 

(ก) ระบบ CATV 
(ข) ระบบสาย backbone 
(ค) ระบบหองโทรคมนาคม 
(ง) ระบบสายผูเชา 
(จ) ระบบมัลติมิเดีย 

๓.๗.๖ ระบบความปลอดภัยและระบบบริหารเครือขาย 
(๑) Authentication 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) Firewall 
(๓) ไวรัส สปายแวร 
(๔) Hacker 
(๕) NMS 

๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี ้

๓.๘.๑ คํานวณแบบคิดราคาในการเดินสาย 
(๑) UTP 
(๒) Coaxial 
(๓) Optical Fiber 

๓ .๘ .๒  ติดตั้ งและการเดินสายนํา สัญญาณ/ไมมีสายนํา สัญญาณ 
(Wireless) 

(๑) ระบบกระจายสาย CATV, มัลติมีเดีย 
(๒) การเดินสาย backbone 
(๓) การเดินสายสําหรับหองโทรคมนาคม 
(๔) การเดินสายสําหรับผูเชา 
(๕) การติดตั้งอุปกรณ Access point 

๓.๘.๓ การวางแผน 
(๑) การเดินสายในแนวนอน 
(๒) การเดินสาย backbone 
(๓) การเดินสายมัลติมีเดีย 
(๔) การบํารุงรักษาและการแกปญหาเบื้องตน 

๓.๘.๔ สามารถใชงานอุปกรณตรวจวัดทางดาน Network ทั้ง Software 
และ Hardware เชน 

(๑) LAN/WAN Analyzer 
(๒) LAN Meter 
(๓) FTP LAN Watch 
(๔) Protocol Analyzer 
(๕) ATM Analyzer 
(๖) Bit Error rate tester 

๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน การตรงตอเวลา 
รักษาวินัย มีความซื่อสัตย ประหยัด ตองคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหเกิดการ
ย่ังยืน การวิเคราะหวางแผน การแกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการทํางาน ใฝหาความรูใหมทันตอเทคโนโลยีเก่ียวกับวิชาชีพนักออกแบบ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา และมีทัศนคติที่ดีตอองคกร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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