
รายงานผลการรวบรวมองค์ความรู้ภายในสถานศึกษา   
ภาคเรียนที่ 1/2553 

(1) คลังความรู้วิชาชีพ   (2) บทความ   (3) งานวิจัย   (4) การจัดการเรียนรู้ / นวัตกรรม 
(5) สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่   (6) การบริหารจัดการหน่วยงานภายใน   (7) มุมสุขภาพชาว IT 

เร่ือง
ที่ 

รายชื่อ / หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ชื่อเรื่อง / ชื่อบทความ 

/ อื่น ๆ 

1 อ.วารี   ธีรพัฒนพิสิฐ / 
งานแนะแนว 

วิธีการใช้ระบบ  E-student loan  (6) 

2 อ.ยุพิน   สีสม / 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์) 

ช่ัวโมง กับ นาที  (2) 

3 อ.เขตชัย   เอี่ยมศิริ /  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

จอระบบทัชสกรีน  (2) 

4 อ.ชนะ   วุฒิอ าพล / 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

54 วงจรเพื่อนักอิเล็กฯ  (1) 

5 อ.กฤษณะพันธ์ุ   พลายบัว /  
แผนกวิชาช่างยนต์ 

ห้องเรยีนออนไลน์สาขาวิชาช่างยนต์  (1) 

6 อ.ภัคนิภา   มณีโชติ / 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์  (1) 

7 อ.ฤกษ์ชัย   เพ็ชรคง / 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างให้เกิด
คุณธรรมจริยธรรม  (2) 

8 อ.รุจิวัญญ์   วิทยาประเสริฐ / 
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ  (1) 

9 อ.รุจิวัญญ์   วิทยาประเสริฐ / 
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Wine  (1) 

10 อ.รุจิวัญญ์   วิทยาประเสริฐ / 
แผนกวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

ระบบบริหารโรงแรม  (1) 

11 อ.รุจิวัญญ์   วิทยาประเสริฐ / 
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารที่ควรรู้จัก  (1) 

12 อ.อารดี   สุฉันทบุตร / 
แผนกวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์ 

การแกะสลักดอกบานช่ืน  (1) 

13 อ.ชลขวัญ   แสงเทียนชม / 
แผนกวิชาการตลาด 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   (2) 

14 อ.ปริศนา   จันทคัต / 
แผนกวิชาการเลขานุการ 

การสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร  (2) 
 
 



เร่ือง
ที่ 

รายชื่อ / หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ชื่อเรื่อง / ชื่อบทความ 

/ อื่น ๆ 

15 อ.ปริศนา   จันทคัต / 
แผนกวิชาการเลขานุการ 

ครูที่ปรึกษากับการให้ค าปรึกษา  (2) 

16 อ.ฉวีวรรณ   ปรุงธัญญะพฤกษ์ / 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

น้ าผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพ  
ตอนที่ 1  (1) 

17 อ.อารีย์   ศรีพิทักษ์กุล / 
แผนกวิชาคหกรรม 

ก าไลมงคล  (1) 

18 อ.สไบทิพย์   ธ ารงโชติ / 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

การท าเค้ก ตอนที่ 1   (1) 

19 อ.นิภาภรณ์   เก่งน าชัยตระกูล / 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

ช้อปเสื้อผ้ามือสองอย่างไร  (2) 

20 อ.จันทิมา   สุขมาก / 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
(วิทยาศาสตร์) 

หายใจให้เป็น  (2) 

21 อ.สมโภชน์   เกตุกลิ่น / 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
(วิทยาศาสตร์) 

การเปลี่ยนหน่วย  (4) 

22 อ.จินตนา   เผือกหอม / 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

ผ้าไหมไทย (1) 

23 อ.นิตยา เภสัชชนางกูล /  
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

ข้าวกล้องงอก  (1) 

24 อ.อภิเชษฐ์  ศรีจันทร ์/  
แผนกวิชาการตลาด 

การประกันภัย คืออะไร  (1) 

25 อ.คุนัญญา  ชูสกุล /  
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาไทย) 

ความรัก  (2) 

26 อ.สมศักดิ ์  ตันติวิวัทน์ / 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

บาหลี  (2) 

27 อ.สุรจิต   เนติพัฒน์ / 
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 

ลูกปัด BEADS   (2) 

28 อ.อารยา   โพธ์ิพันธ์ุ / 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

Presentation ที่มีชีวิตชีวา  (2) 

29 อ.สินชัย   เก่งน าชัยตระกูล / 
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

งานแปล เรื่อง องค์ประกอบของเครื่องกัดซีเอ็นซี 
Prolight  Machining center  (4) 
 



เร่ือง
ที่ 

รายชื่อ / หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ชื่อเรื่อง / ชื่อบทความ 

/ อื่น ๆ 

30 อ.ปัญญา   ฉัยยะ / 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

กฎแห่งกรรม (2) 

31 อ.บุบผา   โรจนเลิศ / 
แผนกวิชาการเลขานุการ 

หลักการร่างค ากล่าวรายงาน  (2) 

32 อ.เสถียร   วัฒนาโภคยกิจ / 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตารฐานเครือข่ายไร้สาย  (2) 

32 อ.ด ารง   วัฒนอมรเกียรติ / 
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

สถาปนิกต้องรู้อะไรบ้าง (2) 

 
 


