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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติส่งเสริมการพัฒ นา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่ง เสริม การพัฒ นาฝีมือ แรงงาน จึงกํ าหนดมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ ความรู้
และความสามารถที่จะทํางาน ประกอบ ติดตั้ง ตรวจซ่อม บํารุงรักษา อุปกรณ์ด้านไมโครคอมพิวเตอร์
โดยอาศัยความชํานาญ ซึ่งอาจจะมีเครื่องมือ เครื่องจักรช่วยหรือไม่ก็ได้ ผลงานเป็นไปตามข้อกําหนด
ที่ระบุมีคุณภาพตามมาตรฐานในเวลาที่กําหนด พร้อมมีความรู้ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น
๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ที่มีฝี มือและความรู้พื้ น ฐานในการปฏิบัติง านที่ต้องมี
หัวหน้างานช่วยให้คําแนะนํา หรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสําคัญเมื่อจําเป็น
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี และประสบการณ์ในการทํางาน ให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาได้ คุณภาพ
งานสูง
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผู้ที่มี ฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ วินิจฉั ย ปัญ หา
การตัดสินใจ รู้ขั้นตอนกระบวนการของงานเป็นอย่างดี ให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาได้ สามารถใช้
หนั ง สื อ คู่ มื อ นํ า ความรู้ แ ละทั ก ษะมาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ เทคโนโลยี ใ หม่ ไ ด้ โดยเฉพาะการตั ด สิ น ใจ
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัด ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ให้เป็น ดังนี้
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) หลักความปลอดภัย และการสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานทั่วไป
(๒) หลักและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
(๓) การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงต่อ
(๔) หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อันเกิดจากไฟฟ้า
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๓.๑.๒ ความรู้พื้นฐานทางด้านไมโครคอมพิวเตอร์
(๑) ระบบตัวเลขและการแปลงระบบเลขฐานต่าง ๆ
(๒) ส่วนประกอบ และหลักการทํางานของระบบไมโครคอมพิวเตอร์
(๓) เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบและซ่ อ มเครื่ อ ง
(๔) สายเคเบิลและหัวต่อชนิดต่าง ๆ ในระบบไมโครคอมพิวเตอร์
(๕) ชนิ ด หน้า ที่ ความสํ าคั ญ และคุ ณ สมบั ติข องแผงวงจรหลั ก
(๖) ชนิ ด หน้ า ที่ ความสํ า คั ญ และคุ ณ สมบั ติ ข องวงจรจ่ า ยไฟ

(Power Supply)

DMA

๓.๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับตัวประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
(๑) ความหมาย หน้าที่ และความสําคัญ
(๒) ส่วนประกอบ และหลักการทํางาน
(๓) ชนิด รูปแบบ และ Socket ที่ใช้กับ CPU แบบต่าง ๆ
๓.๑.๔ การ Set ฟังก์ชั่น การทํางานของ Bios
๓.๑.๕ การทํางานของระบบ Bus ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
(๑) ชนิดและคุณสมบัติของ I/O Bus และ Slot แบบต่าง ๆ
(๒) ชนิดและคุณสมบัติของ Drive แบบต่าง ๆ
(๓) ชนิดและคุณสมบัติของ Peripheral Port แบบต่าง ๆ
(๔) อธิบายหลักการของ Interrupt Request (IRQ)/O Address
๓.๑.๖ หน่วยความจําระบบ (System Memory)
(๑) ความหมาย หน้าที่ และคุณสมบัติของหน่วยความจํา
(๒) ชนิด และรูปแบบของหน่วยความจํา
(๓) การ เลื อกใช้ ง าน ห น่ ว ย ค ว ามจํ าให้ เ หมาะ สมกั บ เค รื่ อ ง

ไมโครคอมพิวเตอร์
๓.๑.๗ อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral)
(๑) ประเภท และหลักการทํางานของอุปกรณ์ต่อพ่วง
(๒) การเชื่อมต่อ และการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง
(๓) ลักษณะอาการเสีย และการแก้ปัญหาอุปกรณ์ต่อพ่วง
๓.๑.๘ ระบบระบายความร้อนในเครื่องคอมพิวเตอร์
(๑) หลักการระบายความร้อนในเครื่องคอมพิวเตอร์
(๒) การติดตั้งพัดลมระบายความร้อนใน Case
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๓.๑.๙ การติดตั้ง และการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
(๑) รูปแบบ และชนิดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
(๒) การติดตั้งอุปกรณ์หลักของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
(๓) ปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
๓.๑.๑๐ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
(๑) ชนิด หน้าที่ และคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการ
(๒) วิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
(๓) การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
๓.๑.๑๑ โปรแกรมประยุกต์
(๑) ชนิด ประเภทและรูปแบบของโปรแกรมต่าง ๆ
(๒) หน้าที่ และคุณสมบัติของโปรแกรมต่าง ๆ
(๓) วิธีการติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ
๓.๑.๑๒ อธิบายหลักการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(๑) ลักษณะอาการเสีย และการแก้ปัญหาของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
แบบต่าง ๆ
(๒) อาการเสีย และการแก้ปัญหาของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จาก
Error Message
(๓) วิธีการแก้ปัญหาอาการหยุดทํางาน (Hang)
๓.๑.๑๓ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
(๑) การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจําหลักของเครื่อง
(๒) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพความเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก าเกิ น (Over
Clock)
(๓) การปรับ ปรุ ง และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพอุปกรณ์ คอมพิว เตอร์ เช่ น
Hard Disk, VGA Card, Sound Card
๓.๑.๑๔ การติดตั้งระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
(๑) ความหมาย และการให้บริการของระบบอินเตอร์เน็ต
(๒) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต
(๓) การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต
(๔) อาการเสีย และการแก้ไขปัญหาของการใช้งานอินเตอร์เน็ต
๓.๑.๑๕ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย พื้ น ฐาน และการบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์
(๑) ความหมาย และประเภทของมัลแวร์ (Malware)
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(๒) การป้องกัน และกําจัดมัลแวร์ (Malware)
(๓) การสํารอง และการกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery)
๓.๑.๑๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้ ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ สามารถประกอบ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์ แ ละทํ า การ
Upgrade Hardware ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้
(๑) การติดตั้ง Mainboard ได้
(๒) การ Set Jumper ของ Mainboard
(๓) การติดตั้ง Display Adapter Card และ Monitor ได้
(๔) การติดตั้ง Disk Drive
(๕) การจัดแบ่ง Partition และ Format Harddisk
(๖) การติดตั้ง Mouse และ Keyboard
(๗) การ SET IRQ, DMA และอินพุท เอาท์พุท พอร์ตได้
๓.๒.๒ สามารถสาธิตวิธีการ Setup BIOS
๓.๒.๓ สามารถสาธิตวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการได้
(๑) การติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating System)
(๒) การติดตั้ง DRIVER ของ Mainboard
๓.๒.๔ การติ ดตั้ งโปรแกรมประยุ กต์ ใช้ งานเช่ น Microsoft Office, ACDSee,
Norton Ghost ,Power DVD ,Win Amp เป็นต้น
๓.๒.๕ การติดตั้งระบบมัลติมีเดีย (Multimedia)
๓.๒.๖ การติดตั้ง Network Interface Card
๓.๒.๗ การกําหนดค่าหมายเลข IP Address
๓.๒.๘ การติดตั้ง Printer
๓.๒.๙ การติดตั้ง และปรับแต่งโปรแกรมป้องกันไวรัส
๓.๒.๑๐ การสํารอง และการกู้คืนระบบ และข้อมูล
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานการตรงต่อเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย์ และประหยัด
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๔ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
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(๒) การป้ องกั น และการปฏิ บัติ เ มื่ อ เกิ ด อั คคี ภั ย อั น เกิ ด จากไฟฟ้ า
และคอมพิวเตอร์
(๓) การจัดเก็บและดูแลวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(๔) หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อันเกิดจากไฟฟ้า
๓.๔.๒ การเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เหมาะสมกับงาน
(๑) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(๒) อุปกรณ์ต่อพ่วง
(๓) สามารถกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้
๓.๔.๓ การเลือก การติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(๑) การติดตั้งหลายระบบปฏิบัติการ (Multi OS)
(๒) การสร้ างคอมพิว เตอร์เสมื อนบนระบบปฏิบัติการคอมพิ ว เตอร์
(Virtual Machine)
๓.๔.๔ การเลื อ ก การติ ด ตั้ ง และการแก้ ไ ขปั ญ หาโปรแกรมประยุ ก ต์
และโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Application & Utility Software) เช่น โปรแกรมมีลิข สิท ธิ
และโปรแกรม Open Source
๓.๔.๕ ไวรัสคอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ และการป้องกัน
(๑) ลักษณะการทํางานของไวรัสคอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ
(๒) ระบุชนิดและประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์
(๓) ลักษณะที่แสดงว่าไวรัสคอมพิวเตอร์กําลังปฏิบัติการทําลายข้อมูลต่าง ๆ
(๔) ขั้นตอนการตรวจสอบ ไวรัสคอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ
(๕) หลักการทํางานของโปรแกรม (Anti-Virus Program) และการ
ป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์
๓.๔.๖ การติดตั้งระบบเครือข่าย (Network)
(๑) ชนิด ประเภท และรูปแบบการเชื่อมต่อของเครือข่าย
(๒) หลักการทํางานของระบบเครือข่าย
(๓) อุปกรณ์ และสายนําสัญญาณในระบบเครือข่าย
(๔) ข้อแตกต่างของระบบเครือข่ายแบบต่าง ๆ
๓.๔.๗ ระบบความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (Network Security)
(๑) การบริหารบัญชีผู้ใช้งาน (Account Administration)
(๒) การเลือกใช้ และติดตั้งระบบป้องกันเบื้องต้น เช่น Firewall
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๓.๔.๘ การใช้งานทรัพยากรร่วมกันบนระบบเครือข่าย (Resource Sharing)
(๑) รู้จักทรัพ ยากรที่ใช้ร่ว มกัน บนระบบเครือข่าย เช่น ดิสก์ไดร์ฟ
ไฟล์ข้อมูล เครื่องพิมพ์
(๒) การใช้ดิสก์ไดร์ฟ และไฟล์ข้อมูลร่วมกัน (disk driver & File
sharing)
(๓) การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน (Pinter Sharing)
(๔) การสร้างไดร์ฟจําลองบนระบบเครือข่าย (Map Network Drive)
(๕) การใช้งานบริการต่าง ๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต
๓.๔.๙ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด้ ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังต่อไปนี้
๓.๕.๑ สามารถติ ด ตั้งระบบปฏิบัติค อมพิว เตอร์มากกว่าหนึ่งระบบ (Multi
OS) ได้อย่างสมบูรณ์
(๑) สามารถสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนได้อย่างสมบูรณ์
(๒) สามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์
(Application & Utility Software) ได้อย่างสมบูรณ์
๓.๕.๒ สามารถติดตั้งและแก้ปัญหาของระบบเครือข่าย
(๑) การเข้าหัวสาย RJ-45 แบบต่าง ๆ
(๒) การติดตั้ง Network Interface Card
(๓) การตั้งชื่อเครื่องคอมพิว เตอร์ และกลุ่มเครือข่าย (computer
name & Workgroup)
(๔) การตั้งหมายเลขประจําเครื่อง (IP Address)
๓.๕.๓ สามารถกําหนดระบบความปลอดภัย บนระบบเครือข่าย (Network
Security)
(๑) เพิ่ม ลด แก้ไข บัญชีผู้ใช้งาน
(๒) กําหนดสิทธิ์การใช้งาน
(๓) เลือกใช้ และติดตั้งระบบป้องกันเบื้องต้น เช่น Firewall
๓.๕.๔ สามารถแบ่ ง ปั น การใช้ ง านทรั พ ยากรร่ ว มกั น บนระบบเครื อ ข่ า ย
(Resource Sharing)
(๑) การใช้ดิสก์ไดร์ฟ และไฟล์ข้อมูลร่วมกัน (disk driver & File
sharing)
(๒) การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน (Pinter Sharing)
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(๓) การสร้างไดร์ฟจําลองบนระบบเครือข่าย (Map Network Drive)
(๔) การใช้บริการต่าง ๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู้ วิเคราะห์งาน
สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๗ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๗.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
(๒) การป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
(๓) การจัดเก็บและดูแลวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(๔) หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๓.๗.๒ ระบบดิจิตอล (Digital System)
(๑) อุปกรณ์ และสัญลักษณ์ทางดิจิตอล
(๒) การวิเคราะห์ตรรกะของวงจรดิจิตอล
๓.๗.๓ เครื่องมือที่ใช้ตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และวิธีการใช้งาน
(๑) การใช้ Multimeter
(๒) การใช้ Logic Probe
(๓) การใช้ Oscilloscope
๓.๗.๔ หลักการทํางานของแผงวงจรหลัก (Main Board) ของคอมพิวเตอร์
(๑) Block Diagram ของแผงวงจรหลัก (Main Board)
(๒) หลักการทํางานของ Chip Set
(๓) หลักการทํางานของสัญญาณนาฬิกา (Clock Signal)
(๔) หลักการทํางานของ Controller แบบต่าง ๆ
๓.๗.๕ อุปกรณ์สํารองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply : UPS)
(๑) หลักการทํางานของ UPS
(๒) การเลือกใช้แบตเตอรี่ของ UPS
(๓) การวิเคราะห์ และตรวจซ่อม UPS
๓.๗.๖ การทํางานของพอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ (I/O Port) บนคอมพิวเตอร์
(๑) ประเภทและชนิดของ Port ชนิดต่าง ๆ
(๒) คุณสมบัติและหลักการทํางานของ Port ชนิดต่าง ๆ
(๓) อาการเสียและการแก้ไขปัญหาของ Port ชนิดต่าง ๆ
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๓.๗.๗ หลักการทํางาน และแก้ปัญ หาของอุปกรณ์จัด เก็บข้อมูลของระบบ
คอมพิวเตอร์
(๑) แบบแม่เหล็ก (Magnetic) เช่น HDD
(๒) แบบสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor) เช่น Handy Drive
(๓) แบบ Optical เช่น CD, DVD
๓.๗.๘ หน่วยแสดงผล (Monitor)
(๑) หลักการทํางานของหน่วยแสดงผลประเภทต่าง ๆ เช่น CRT,
LCD,LED, Touch Screen
(๒) การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับหน่วยแสดงผลประเภทต่าง ๆ
(๓) การแก้ปัญหาของหน่วยแสดงผล
๓.๗.๙ หลักการทํางาน และการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ต่อพ่วง
(๑) เครื่องพิมพ์ (Printer)
(๒) เครื่องสแกนภาพ (Scanner)
(๓) กล้องดิจิตอล (Digital Camera)
๓.๗.๑๐ ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Operating System)
(๑) ชนิด และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(๒) การ ติ ด ตั้ ง หล าย ร ะ บบ ปฏิ บั ติ กา ร บ น โ ปร แ ก ร ม เส มื อ น
(Virtualization Software)
๓.๗.๑๑ การจัดการไฟล์ระบบ (System File)
(๑) ไฟล์ระบบ (System File) บนระบบปฏิบัติการ
(๒) การตรวจสอบและแก้ปัญหาระบบปฏิบัติการ
(๓) คําสั่งในการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ
๓.๗.๑๒ การสํารองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery)
(๑) ฮาร์ดแวร์ในการสํารองข้อมูล เช่น HDD, NAS, SAN
(๒) ซอฟต์แวร์ในการสํารองข้อมูล (Backup) เช่น Ghost, Disk Clone
(๓) ซอฟต์แวร์ในการย้อนคืนข้อมูล เช่น Goback, Deepfreeze
(๔) ซอฟต์ แ วร์ ใ นการกู้ คื น ข้ อ มู ล เช่ น Recovery, System
Restore
๓.๗.๑๓ การวิเคราะห์ปัญหาและการตรวจซ่อมหาจุดเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์
(๑) การวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หาฮาร์ด แวร์ ข องเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์
ไม่ทํางาน
(๒) การวิ เคราะห์ แ ละแก้ ปัญ หาซอฟต์แ วร์ ข องเครื่ อ งคอมพิว เตอร์
ไม่ทํางาน
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๓.๗.๑๔ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network System)
(๑) ชนิดและประเภทของระบบเครือข่าย
(๒) มาตรฐานของระบบเครือข่ายชนิดต่าง ๆ
(๓) อุปกรณ์บนระบบเครือข่าย (Network Devices)
(๔) โปรโตคอลระบบเครือข่าย (Network Protocol)
(๕) พอร์ตใช้งานบนระบบเครือข่าย (Network Port)
(๖) การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย
แบบปกติ และแบบทางไกล (Remote)
๓.๗.๑๕ การวิเคราะห์ แก้ปัญหา บํารุงรักษาและความปลอดภัย ของระบบ
คอมพิวเตอร์
(๑) การปรับแต่งระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพการทํางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์
(๒) การสํารอง และกู้คืนข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
(๓) การแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย (Remote
Desktop)
๓.๗.๑๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด้ ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังต่อไปนี้
๓.๘.๑ สามารถถอด ประกอบอุปกรณ์บนแผงวงจรของเครื่องคอมพิวเตอร์
(๑) ใช้เครื่องมือในการถอด ประกอบ และวิเคราะห์อาการเสีย เช่น
มัลติมิเตอร์ เครื่องเป่าลมร้อน ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง
(๒) ถอด ประกอบอุ ป กรณ์ บ นแผงวงจรของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ได้อย่างถูกต้อง
(๓) วิเคราะห์ ตรวจซ่อม และแก้ไขปัญหา ของอุปกรณ์บนแผงวงจร
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
๓.๘.๒ การติด ตั้ ง วิเคราะห์ แก้ ไขปั ญ หา และความปลอดภัย ของระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์แบบปกติและแบบทางไกล
(๑) ปรั บ แต่ ง ระบบปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์
(๒) วิเคราะห์แ ละแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบปกติและแบบทางไกล
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(๓) สํารองข้อมูลและการเรีย กกลับเพื่อแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๔) ติดตั้ง และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงบนระบบเครือข่าย
(๕) วิเคราะห์ ตรวจซ่อม และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
๓.๙ ทัศ นคติ ประกอบด้ว ย จรรยาบรรณในการปฏิ บัติ ง าน การตรงต่อ เวลา
รักษาวินัย มีความซื่อสัตย์ ประหยัด ต้องคํานึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการยั่งยืน
การวิเคราะห์วางแผน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ทํางาน ใฝ่หาความรู้ใหม่ทัน ต่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิชาชีพ ช่างซ่อมไมโครคอมพิว เตอร์ ให้คําแนะนํา
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

