
รายชื่อทกัษะ ประจําปกีารศกึษา 2563 

 

นักศกึษาชัน้ปทีี่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) (จํานวน 25 ชั่วโมง) 

 

 

นักศกึษาชัน้ปทีี่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) (จํานวน 25 ชั่วโมง) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ลําดบัที ่ ชื่อทกัษะ ผู้ควบคุม จํานวน/ชั่วโมง ประเภททกัษะ จํานวนนกัศกึษา 
1 การใช้โปรแกรมสํานักงาน อ.สิริรักษ ์ ขันฒานุรักษ์ 25  ทั้งหมด 
2 การพัฒนาสื่อ อ.พาสนา  เอกอุดมพงษ์ 25  20 

ลําดบัที ่ ชื่อทกัษะ ผู้ควบคุม จํานวน/ชั่วโมง ประเภททกัษะ จํานวนนกัศกึษา 
1 การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย อ.ศวรรณรัศม ์ อภัยพงค์ 25  30 
2 ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในชีวิต อ.ศิรินันทร์  นาพอ 25  30 
3 ศึกษาการพัฒนา Machine learning กรณีศึกษา การตรวจ

นับวัตถุโดยรู้จําภาพด้วยภาษา C++ เบื้องต้น 
อ.กฤดิกร  แก้ววงศ์ศรี 25  20 

4 การวาดสตอรีบอร์ด อ.หทัยรัตน์  บุญเนตร 25  20 
5 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ 
อ.สิริรักษ ์ ขันฒานุรักษ์ 25  10 



นักศกึษาชัน้ปทีี่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (จํานวน ๕๐ ชัว่โมง) 

 

 

นักศกึษาชัน้ปทีี่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (จํานวน ๕๐ ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดบัที ่ ชื่อทกัษะ ผู้ควบคุม จํานวน/ชั่วโมง ประเภททกัษะ จํานวนนกัศกึษา 
1 การใช้โปรแกรมสํานักงาน อ.สิริรักษ ์ ขันฒานุรักษ์ ๒๕  ทั้งหมด 
2 การพัฒนาสื่อ อ.พาสนา  เอกอุดมพงษ์ ๒๕  ๒๐ 

ลําดบัที ่ ชื่อทกัษะ ผู้ควบคุม จํานวน/ชั่วโมง ประเภททกัษะ จํานวนนกัศกึษา 
1 การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย อ.ศวรรณรัศม ์ อภัยพงค์ 25  30 
2 ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในชีวิต อ.ศิรินันทร์  นาพอ 25  30 
3 ศึกษาการพัฒนา Machine learning กรณีศึกษา การตรวจ

นับวัตถุโดยรู้จําภาพด้วยภาษา C++ เบื้องต้น 
อ.กฤดิกร  แก้ววงศ์ศรี 25  20 

4 การวาดสตอรีบอร์ด อ.หทัยรัตน์  บุญเนตร 25  20 
5 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ 
อ.สิริรักษ ์ ขันฒานุรักษ์ 25  10 



นักศกึษาชัน้ปทีี่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (เทียบโอน) (จํานวน 25 ชั่วโมง) 

 
นักศกึษาชัน้ปทีี่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (เทียบโอน) (จํานวน 25 ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบัที ่ ชื่อทกัษะ ผู้ควบคุม จํานวน/ชั่วโมง ประเภททกัษะ จํานวนนกัศกึษา 
1 การฝึกปฏิบัติงานเชื่อม อ.ขวัญชีวา  หยงสตาร์ 15  10 
2 การฝึกปฏิบัติงานไม้ อ.กิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา 10  10 
      

ลําดบัที ่ ชื่อทกัษะ ผู้ควบคุม จํานวน/ชั่วโมง ประเภททกัษะ จํานวนนกัศกึษา 

1 
การเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
คํานวณ 

อ.นุอนันท์  คุระแก้ว 10  10 

2 การเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมสเก็ตอัพ อ.วัชระ  ศรีสะกุล 10  10 
3 งานสํารวจทางโยธา อ.ขวัญชีวา  หยงสตาร์ 10  10 



นักศกึษาชัน้ปทีี่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (จํานวน 50 ชั่วโมง) 

 
 
นักศกึษาชัน้ปทีี่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (จํานวน 50 ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบัที ่ ชื่อทกัษะ ผู้ควบคุม จํานวน/ชั่วโมง ประเภททกัษะ จํานวนนกัศกึษา 
1 การฝึกปฏิบัติงานไม้ อ.กิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา 20  10 
2 การฝึกปฏิบัติงานเชื่อม อ.ขวัญชีวา  หยงสตาร์ 20  10 
3 การซ่อมบํารุงไฟฟ้าเบื้องต้น อ.คณิศร  บุญรัตน์ 10  10 

ลําดบัที ่ ชื่อทกัษะ ผู้ควบคุม จํานวน/ชั่วโมง ประเภททกัษะ จํานวนนกัศกึษา 

1 
การเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
คํานวณ 

อ.นุอนันท์  คุระแก้ว 10  10 

2 การเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมสเก็ตอัพ อ.วัชระ  ศรีสะกุล 15  10 
3 งานสํารวจทางโยธา อ.ขวัญชีวา  หยงสตาร์ 10  10 
4 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ.สุรศักดิ์  เกตุบุญนาค 15  10 



นักศกึษาชัน้ปทีี่ ๒,๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ (จํานวน 10๐ ชั่วโมง) 

 
 
นักศกึษาชัน้ปทีี่ 1,2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ (เทยีบโอน) (จํานวน 50 ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบัที ่ ชื่อทกัษะ ผู้ควบคุม จํานวน/ชั่วโมง ประเภททกัษะ จํานวนนกัศกึษา 
๑ การออกแบบและติดตั้งแบบไฟฟ้า ผศ.กิตติกร  ขนัแกล้ว ๒๕  ๑๐ 
๒ การออกแบบอิมพลีเมนต์วงจรลอจิกในเอฟพีจีเอ อ.จันทิรา  เจือกโว้น ๒๕  ๑๐ 
๓ การเขียนโปรแกรม PLC เบื้องต้น อ.สิทธิศักดิ์  โรจชะยะ ๒๕  ๑๐ 
๔ การออกแบบระบบแสงสว่างพื้นฐาน อ.คณิศร  บุญรัตน์ ๒๕  ๑๐ 
๕ เทคนิคงานซ่อมบํารุงอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล ๒๕  ๑๐ 

ลําดบัที ่ ชื่อทกัษะ ผู้ควบคุม จํานวน/ชั่วโมง ประเภททกัษะ จํานวนนกัศกึษา 
๑ การออกแบบและติดตั้งแบบไฟฟ้า ผศ.กิตติกร  ขนัแกล้ว ๒๕  ๑๐ 
๒ การออกแบบอิมพลีเมนต์วงจรลอจิกในเอฟพีจีเอ อ.จันทิรา  เจือกโว้น ๒๕  ๑๐ 
๓ การเขียนโปรแกรม PLC เบื้องต้น อ.สิทธิศักดิ์  โรจชะยะ ๒๕  ๑๐ 
๔ การออกแบบระบบแสงสว่างพื้นฐาน อ.คณิศร  บุญรัตน์ ๒๕  ๑๐ 
๕ เทคนิคงานซ่อมบํารุงอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล ๒๕  ๑๐ 



นักศกึษาชัน้ปทีี่ ๒,๓ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (จํานวน 100 ชั่วโมง) 

 
 
นักศกึษาชัน้ปทีี่ 1,2 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน) (จํานวน 50 ชั่วโมง) 

 

ลําดบัที ่ ชื่อทกัษะ ผู้ควบคุม จํานวน/ชั่วโมง ประเภททกัษะ จํานวนนกัศกึษา 
๑ เทคนิคการส่งข้อมูลแบบไร้สายโดยใช้อุปกรณ์ X-bee อ.นเรศ  ขวัญทอง ๒๕  ๑๐ 
๒ การบํารุงและดูแลระบบเครือข่าย อ.ภูมินทร์  อินทร์แป้น ๒๕  ๑๐ 
3 ปฏิบัติงานด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อ.สุรินทร์  กาญจนะ ๒๕  ๑๐ 
4 การจําลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (PSpice) ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  สากุล ๒๕  ๑๐ 
5 การออกแบบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส์ สําหรับงาน IoT อ.ศยมน  พุทธมงคล 25  10 

ลําดบัที ่ ชื่อทกัษะ ผู้ควบคุม จํานวน/ชั่วโมง ประเภททกัษะ จํานวนนกัศกึษา 
๑ เทคนิคการส่งข้อมูลแบบไร้สายโดยใช้อุปกรณ์ X-bee อ.นเรศ  ขวัญทอง ๒๕  ๑๐ 
๒ การบํารุงและดูแลระบบเครือข่าย อ.ภูมินทร์  อินทร์แป้น ๒๕  ๑๐ 
3 ปฏิบัติงานด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อ.สุรินทร์  กาญจนะ ๒๕  ๑๐ 
4 การจําลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (PSpice) ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  สากุล ๒๕  ๑๐ 
5 การออกแบบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส์ สําหรับงาน IoT อ.ศยมน  พุทธมงคล 25  10 


