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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพ ช่ า งอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ (โทรทั ศ น์) หมายถึ ง ช่า งที่มี ฝี มื อ
และความรู้ ความสามารถที่ จ ะทํา การใช้ ซ่ อ ม บํ ารุ ง รั ก ษาและติ ด ตั้ ง ประกอบวงจรปรั บ แต่ ง
ด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหลาย โดยอยู่ภายใต้มาตรฐานที่กําหนด
ข้อ ๒ มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (โทรทั ศ น์ )
แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ที่มีฝี มือและความรู้พื้ น ฐานในการปฏิบัติง านที่ต้องมี
หัวหน้างานช่วยให้คําแนะนํา หรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสําคัญเมื่อจําเป็น
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี และประสบการณ์ในการทํางาน สามารถให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้คุณภาพงานสูง
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัด ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ให้เป็น ดังนี้
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
(๒) กฎเกณฑ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า
(๓) เครื่องแบบ และการแต่งกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
(๔) หลัก และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
(๕) ปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า
๓.๑.๒ ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(๑) คุณสมบัติของตัวนําไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า
(๒) ลักษณะ และประเภทของไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ
(๓) หน่ว ยวัด ทางไฟฟ้า เช่น แรงดัน ไฟฟ้า (โวลต์) กระแสไฟฟ้า
(แอมแปร์) กําลังไฟฟ้า (วัตต์) และความต้านทานทางไฟฟ้า (โอห์ม)
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(๔) การใช้กฎของโอห์มคํานวณหาค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้าในวงจรแบบต่าง ๆ
(๕) การคํานวณหาค่ากําลังทางไฟฟ้า
(๖) แหล่งจ่ายไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
(๗) คุณลักษณะทางไฟฟ้าของตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและขดลวด
เหนี่ยวนําที่มีต่อไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ
(๘) การทํางานของวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของตัวต้านทาน
(๙) การทํางานของวงจรอนุกรม วงจรขนาน และวงจรผสม RLC
(๑๐) การทํางานพื้นฐานของวงจรออสซิลเลเตอร์แบบต่าง ๆ
๓.๑.๓ อุปกรณ์ทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
(๑) สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ตัวต้านทาน (RESISTOR) ตัวเก็บประจุ (CAPACITOR) ขดลวด
เหนี่ยวนํา (INDUCTOR)
(ก) คุณสมบัติที่สําคัญ
(ข) การแบ่งชนิด และโครงสร้างโดยทั่ว ๆ ไป
(ค) การเปลี่ยนหน่วยต่าง ๆ
(ง) การอ่านค่า และการวัด
(จ) การนําไปใช้งาน
(ฉ) หลักการของทรานสฟอร์มเมอร์ และการใช้งาน
(๓) อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
(ก) โครงสร้าง สัญลักษณ์ และคุณสมบัติของไดโอดแบบต่าง ๆ
และการใช้งาน
(ข) โครงสร้า ง สัญ ลัก ษณ์ และคุณ สมบั ติข องทรานซิ สเตอร์
แบบต่าง ๆ
(ค) การให้ไบอัสกับทรานซิสเตอร์
(ง) วงจรขยายทรานซิสเตอร์
(จ) โครงสร้าง คุณสมบัติ และการนําไปใช้งานของอุปกรณ์สาร
กึ่งตัวนําชนิดพิเศษ เช่น SCR, DIAC, TRIAC, LDR, PTC, NTC, LED, FET, UJT และ MOSFET
เป็นต้น
(๔) คุณสมบัติของแม่เหล็ก และการใช้งาน
(๕) ชนิด ขนาด และคุณสมบัติของฟิวส์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ และตัว
สัมผัสแบบแม่เหล็ก (รีเลย์ - Relay)
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๓.๑.๔ หลักการทํางานและการใช้งานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(๑) วงจรขยายสัญญาณพื้นฐานแบบต่าง ๆ
(๒) การคัพปลิ้งแบบต่าง ๆ
(๓) วงจรขับสัญญาณ (Driver Stage) แบบต่าง ๆ
(๔) วงจรขยายกําลังแบบต่าง ๆ
(๕) วงจรป้อนกลับแบบต่าง ๆ
๓.๑.๕ หลักการทํางานของลําโพงและไมโครโฟน
(๑) ชนิด ขนาด ความสามารถ
(๒) คุณสมบัติ และลักษณะเฉพาะ
(๓) การประยุกต์ใช้งาน
๓.๑.๖ หลักการเบื้องต้นของวงจรดิจิตอล
(๑) คุณสมบัติของไอซีตระกูลลอจิก เช่น TTL และ CMOS
(๒) พื้นฐานของวงจรเกท
(๓) ชนิด และวงจรฟลิปฟลอปแบบต่าง ๆ
(๔) หลักการออกแบบรหัสพื้นฐานที่ใช้ในวงจรดิจิตอล
(๕) ระบบเลขฐานต่าง ๆ
๓.๑.๗ ภาคจ่ายไฟ และภาคควบคุมแรงดันสําหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(๑) ชนิดของวงจรเรียงกระแส (Rectifier) แบบต่าง ๆ
(๒) การควบคุมแรงดันด้วยชีเนอร์ไดโอด (Zener Diodes) ทรานซิสเตอร์
(TR) ไอซี (IC) และเอสซีอาร์ (SCR)
(๓) การป้องกันวงจรกําลังด้ว ยฟิว ส์ (Fuse) ทรานซิสเตอร์ (TR)
ไอซี (IC) และเอสซีอาร์ (SCR)
(๔) หลัก การของแหล่ง จ่า ยไฟแบบสวิช ชิ่ง (Switching Power
Supply)
๓.๑.๘ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
(๑) หลักการทํางานเบื้องต้น และการเลือกใช้เครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง
(๒) การเก็บบํารุงรักษาเครื่องมือทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
๓.๑.๙ หลักการส่ง - รับคลื่นสัญญาณโทรทัศน์
(๑) การจัดย่านความถี่สําหรับโทรทัศน์ระบบต่าง ๆ
(๒) หลักการสแกน
(๓) การเกิดภาพโทรทัศน์
(๔) ลักษณะของสัญญาณภาพโทรทัศน์
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(๕) การส่งสัญ ญาณโทรทัศน์แ บบเวสติเจี ย ลไซด์แ บนด์ (Vestigial
Sideband)
๓.๑.๑๐ ส่วนประกอบ และการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน์
(๑) บล็อกไดอะแกรมของเครื่องรับโทรทัศน์ (Block Diagram)
(๒) วงจร และหลักการทํางานของภาคจูนเนอร์โทรทัศน์ (Tuner)
(๓) วงจร และหลั กการทํ างานของภาคขยายสัญ ญาณไอเอฟภาพ
(Video IF) และดีเทคเตอร์ (Video Detector)
(๔) วงจร และหลักการทํางานของภาคแยกสัญญาณภาพ และภาค
ควบคุมเกนการขยายโดยอัตโนมัติ (AGC)
(๕) วงจร และหลักการทํางานของภาคขยายสัญญาณภาพ (Video
Amp)
(๖) โครงสร้าง และหลักการทํางานของหลอดภาพ (CRT)
(๗) วงจร และหลักการทํางานของภาคขยายสัญญาณเสียง (Sound
Section)
(๘) วงจร และหลักการทํางานของภาคแยก และขยายสัญญาณซิ้งค์
(Sync Sep.)
(๙) วงจร และหลักการทํางานของภาคสแกนทางแนวตั้ง (Vertical)
และแนวนอน (Horizental)
(๑๐) วงจร และหลักการทํางานของภาคจ่ายไฟ (Supply)
(๑๑) วงจรสั่งการ และรีโมทคอนโทรล (Remote control)
๓.๑.๑๑ ลักษณะโครงสร้างของสายอากาศ สายนําสัญญาณของเครื่องรับวิทยุ
และโทรทัศน์
(๑) หลักการเบื้องต้นของสายอากาศ
(๒) การแพร่กระจายคลื่น และอัตราทวีกําลัง (Gain) ของสายอากาศ
(๓) การแมทช์อิมพีแดนซ์ของสายอากาศ
(๔) การติดตั้ง และปรับทิศทางของสายอากาศ
(๕) การเลือกใช้สายนําสัญญาณในเครื่องรับวิทยุ และโทรทัศน์
๓.๑.๑๒ การวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้ ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ เทคนิคการบัดกรี
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(๑) การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ ง มื อ แ ละอุ ป กร ณ์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม
และปลอดภัย
(๒) สามารถบัดกรี ถอด และใส่อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
๓.๒.๒ การประกอบและติดตั้ง
(๑) วงจรอิเล็กทรอนิกส์
(๒) วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (Half Wave) เต็มคลื่น (Full
Wave) และบริดจ์ (Bridge)
(๓) อุปกรณ์ และสายอากาศ ของเครื่องรับโทรทัศน์
๓.๒.๓ การใช้เครื่องมือตรวจวัดในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๔ วิ เ คราะห์ ห าข้ อ บกพร่ อ ง และหลั ก การซ่ อ มเครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์
ขั้นพื้นฐาน
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานการตรงต่อเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย์ และประหยัด
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๔ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) วิธีการป้องกันอันตรายจากโทรทัศน์ ทั้งแรงดันสูง และแรงดันต่ํา
(๒) วิธีปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า
๓.๔.๒ ภาคจ่ายไฟของเครื่องรับโทรทัศน์ (Power Supply)
(๑) การทํ า งานของแหล่ ง จ่ า ยไฟสวิ ต ชิ่ ง แบบต่ า ง ๆ (Switching
Power Supply)
(๒) การทํางานของวงจรป้องกัน แรงดัน ไฟฟ้าเกิน (Over Voltage
Protection Circuit)
(๓) การทํางานของวงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้าเกิน (Over Current
Protection Circuit)
๓.๔.๓ การส่ งสั ญญาณของเครื่ องรั บโทรทั ศน์ (Transmission of Television
Information)
(๑) การเกิดภาพบนหน้าจอโทรทัศน์
(๒) การสแกนแบบสอดแทรก (Interlaced Scanning)
(๓) ย่านความถี่ของการส่งสัญญาณโทรทัศน์
(๔) การส่งสัญ ญาณโทรทัศน์แ บบเวสติเจี ย ลไซด์แ บนด์ (Vestigial
Sideband)
(๕) การมอดูเลทสัญญาณสี (Color Modulation)

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๑ ง
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๓.๔.๔ สั ญ ญาณภาพรวมจาก Colour Bar Signa (The Composite
Video Signal)
(๑) สัญญาณสี (Chrominance)
(๒) สัญญาณลูมิแนนซ์ (Luminance)
(๓) สัญญาณสีรวมจากสัญญาณแถบสี (Colour Bar Signal)
(๔) การส่งสัญญาณเสียงแบบอินเตอร์แคเรียร์ (Intercarrier)
๓.๔.๕ ภาครับ และขยายสัญญาณอาร์เอฟ (RF), ไอเอฟ (IF)
(๑) วงจรอิเล็กทรอนิกส์จูนเนอร์ (Electronic Tuner) ระบบ VHF
และ UHF
(๒) การตอบสนองต่อความถี่ของภาคขยายไอเอฟ (I.F. Amplifier)
(๓) การทํางานของเอเอฟซี (AFC)
๓.๔.๖ ภาคดีเทคเตอร์ภาพ และภาคขยายสัญญาณภาพ (Video Detector
and Video Amplifier)
(๑) หลั กการทํา งานของวงจรวีดี โ อดีเ ทคเตอร์ (Video Detector
Circuit)
(๒) หลั ก การทํ า งานของภาคขยายสั ญ ญาณภาพรวม (Video
Amplifier)
(๓) หลักการทํางานของภาคลูมิแนนซ์ (Luminance)
(๔) หลั ก การทํ า งานของภาคควบคุ ม ความสว่ า ง (Brightness
Control)
(๕) หลักการทํางานของภาคควบคุมความเข้ม (Contrast Control)
(๖) หลักการทํางานของภาคแบลงกิ้ง (Flyback Blanking)
(๗) หลักการทํางานของภาคจํากัดกระแสของปืนอิเล็กตรอน (Beam
Current Limiting)
๓.๔.๗ ภาคสัญญาณสีของโทรทัศน์ (Chrominance Signal Stages)
(๑) ขบวนการของสัญญาณสี (Processing the Chroma Signal)
(๒) การแยกสัญญาณสี (Chroma take-off)
(๓) หลักการพื้นฐานของวงจรควบคุมอัตราของสัญญาณสีโดยอัตโนมัติ
(ACC)
(๔) การดีมอดูเลตแบบซิงโครนัส (Demodulation Synchronous)
(๕) การทํางานของสัญญาณความต่างสี (R-Y, G-Y, B-Y และ R,
G, B Matrix)

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๑ ง

หน้า ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
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(๖) การสร้างสัญญาณซับแคเรียร์สี (Colour Subcarrier)
(๗) การทํางานของภาคไอเดนติฟิเคชั่น (Identification) ฟลิบฟลอบ
และภาคขจัดสี (Colour Killer Circuit)
(๘) การทํางานของภาคถอดรหัสสัญญาณสี (Colour Decoder)
(๙) หลักการทํา งานของภาคขยายสั ญ ญาณสี แดง เขีย ว น้ําเงิ น
(RGB-Drive)
๓.๔.๘ ระบบเสียงในโทรทัศน์ (TV Sound System)
(๑) หลักการทํางานของระบบไนแคม (NICAM)
(๒) หลักการเข้ารหัส (Encoder) และการถอดรหัส (Decoder)
๓.๔.๙ ภาคแยกสั ญ ญาณซิ ง ค์ และวงจรกํ า เนิ ด สั ญ ญาณทางแนวตั้ ง
(Synchronizing Pulse Separator and Field Time-base Circuit)
(๑) การทํางานของภาคแยกซิงค์จากสัญญาณภาพรวม
(๒) การทํางานของภาคซิงค์โครไนซ์ทางแนวตั้ง
(๓) หลักการสแกนทางแนวตั้ง
๓.๔.๑๐ ภาคกําเนิดสัญญาณทางแนวนอน (Horizontal Stage)
(๑) หลักการทํางานของซิงค์ทางแนวนอน (Hor Synchronization)
(๒) หลั ก การทํ า งานของออสซิ ล เลเตอร์ ท างแนวนอน (Hor
Oscillator)
(๓) หลักการทํางานของภาคขับกําลังทางแนวนอน (Hor Driver)
(๔) หลักการทํางานของภาคขยายกําลังทางแนวนอน (Hor Output)
(๕) หลักการทํางานของภาคกําเนิดไฟแรงสูง (EHT)
๓.๔.๑๑ การปรับแต่งเครื่องรับโทรทัศน์ (Television Setting-up)
(๑) การปรับเกรย์สเกล (Gray Scale)
(๒) การล้างแม่เหล็กตกค้าง (Automatic Degaussing)
๓.๔.๑๒ เครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์ ที่ ค วบคุ ม ด้ ว ยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Control Receivers)
(๑) หน้าที่ของไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)
(๒) หลั กก า ร ทํ า ง า น ข อ ง เ ค รื่ อ ง รั บ โ ท ร ทั ศ น์ ที่ ค ว บ คุ มด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller Control Receivers)
(๓) หลักการทํางานของ โอเอสดี (On Screen Display)
๓.๔.๑๓ รีโมทคอนโทรล (Remote Control)
(๑) หลักการทํางานของการส่ง
(๒) หลักการทํางานของการรับ

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๑ ง
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ดังต่อไปนี้
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๓.๔.๑๔ ระบบสายอากาศของเครื่องรับโทรทัศน์ (Television Aerials Systems)
(๑) ย่านความถี่วีเอชเอฟ (VHF) และยูเอชเอฟ (UHF)
(๒) ชนิดของสายอากาศเครื่องรับ เช่น สายอากาศไดโพล และยากิ
(๓) ระบบสายอากาศแบบรวมช่อง (Master Antenna TV)
(๔) การติดตั้งสายอากาศ
๓.๔.๑๕ สายนําสัญญาณของเครื่องรับโทรทัศน์ (Coaxial cable)
(๑) คุณลักษณะ (Characteristic) และอิมพิแดนซ์ (Impedance)
(๒) ค่าของการสูญเสียและค่าอัตราการขยาย (Losses and Gains)

(๓) ชนิดต่าง ๆ ของสายนําสัญญาณ (Aerial Feeder Cable)
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด้ ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน

๓.๕.๑ การประกอบ และติดตั้งระบบสายอากาศเครื่องรับโทรทัศน์
(๑) สายนําสัญญาณ และการเข้าหัวสาย
(๒) อุปกรณ์ขยายสัญญาณ และแยกสัญญาณ
๓.๕.๒ การปรั บ แต่ ง เครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์ โ ดยใช้ เ ซอร์ วิ ส โหมด (Receiver
Adjustment and Alignment)
(๑) ปรับแต่งสัดส่วนของภาพทางความกว้าง และความสูง
(๒) ปรับแต่ง เพียวริตี้ (Purity) และ คอนเวอร์เจน (Convergence)
(๓) ปรับแต่งเกรย์สเกล (Gray Scale)
๓.๕.๓ การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ (Proper used Test Equipment)
(๑) ทีวี แพทเทิล เจนเนอร์เรเตอร์ (T.V. Pattern Generator)
(๒) มิเตอร์วัดไฟแรงสูง (HV - Meter)
(๓) ออสซิโลสโคบ (Oscilloscope)
๓.๕.๔ การวิเคราะห์ และการตรวจซ่อมอาการเสียต่าง ๆ (Fault Finding
and Repairing)
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู้ วิเคราะห์งาน
สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

