
 
รายช่ือองค์ความรู้ท่ีรวบรวมได้  ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2556 

 

เรื่องที ่ รายช่ือ / หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ ชื่อเรือ่ง / ชื่อบทความ/ อื่น ๆ หมวดที่ 

1 อ. จิราพรรณ ไชยหาญ  
 แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

เครื่องแขวนไทย ลายกลิ่นคว่่า 
2 

2 อ. เพ็ญสิณี ข่าแก้ว  
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

คนไทยถูกหลอกให้ด่ืมนมจริงหรือ  
2 

3 
อ. ขวัญชัย ออกฉิม  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องก่าเนิดความถี่เสียงและการใช้งาน  
1 

4 อ. นิภาภรณ์ เก่งน่าชัยตระกูล 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

เคล็ดลับการเลือกชุดไปงานแต่งงาน  
1 

5 อ. จันทิมา สุขมาก 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

พุดตานดอกไม้เปลี่ยนสี บอกเวลา  
2 

6 อ. วารี ธีรพัฒนพิสิฐ 
แผนกวิชาการบัญชี 

ระบบตรวจสอบเงินคงค้าง (E-Audit)  
6 

7 อ .นริสสา เกตุทอง 
แผนกวิชาการตลาด 

จากหน้าร้าน..สู่..หน้าจอ  
1 

8 อ. บังอร กุสลางกูรวัฒน์ 
แผนกวิชาสาขาอาหารและโภชนาการ 

พบแล้ว วงจรสมองท่ีท่าให้กินเยอะ  
2 

9 อ. คมสันต์ แดงด้ัน 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

การตรวจเช็คและลบรหัสวิเคราะห์ปัญหา
เครื่องยนต์แบบไม่อาศัยเครื่องวิเคราะห์ 
(IT II)  

1 

10 อ. ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง  
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน  1,2 

11 อ. ฉวีวรรณ ปรุงธัญญะพฤกษ์ 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

กินผักใบเขียวถนอมสายตา  
7 

12 อ. ปิ่นมณี ธรรมโสภินท์กุล 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

7 เคล็ดลับ ความจ่าไม่เสื่อม ท้าคนอายุยืน  
7 

13 อ. พรพรรณ มั่งค่ัง 
หมวดวิชาภาษาไทย 

ภาษาไทยกับวัยรุ่นไทย  
2 

14 อ. วิพา บุญปัด 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
2 

15 อ. อารยา โพธิ์พันธุ์ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การสร้างสื่อการเรียนการสอน วิชาการ
โปรแกรมน่าเสนอข้อมูล   

1,2 

16 อ. สไบทิพย์ ธ่ารงโชติ 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

มหัศจรรย์ อาหารเพิ่มเสน่ห์  ให้สาวโสดได้
ลุ้นรัก  7 

(1) คลังความรู้วิชาชีพ   (2) บทความ   (3) งานวิจัย   (4) การจัดการเรียนรู้ / นวัตกรรม 
(5) สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่   (6) การบริหารจัดการหน่วยงานภายใน   (7) มุมสุขภาพชาว IT  (8) 108 อาชีพ 

 



17 อ. เข่ือนเพชร คล้อยคล้าย 
หมวดวิชาสังคม 

หัวใจพระพุทธศาสนา  
2 

18 อ. เขตชัย เอ่ียมศรี 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

สมาร์ทโฟน 3 จี กับ ภาคจ่ายไฟฟา้แบบ
ชาร์จ-ปั๊มคอนเวอร์เตอร์  

2 

19 อ. ปริศนา จันทคัต 
แผนกวิชาการเลขานุการ 

การสร้างความสัมพันธ์ในการท่างาน  
2 

20 อ. อรสา สัจจวงษ ์
หมวดวิชาสังคม 

การปฏิรูปการศึกษาไทย  
2 

21 อ. แพรวพรรณ เอ่ียมกิจ 
แผนกวิชาการบัญชี 

ความหมายของการบัญชีและการท่าบัญชี  
2 

22 อ. วัลลภา จิรนิรัติศัย 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

ขนมปัน้สิบ  
8 

23 อ. ค่าขวัญ ฮอลล์ 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

ประสพการณจ์ากการได้ใช้ Ice Breakers  
2 

24 อ. เขมอัชณ์ธิการ ภูวศรีเหลื่อม 
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 

การวิเคราะห์ผู้ใช้งานอาคาร 
 (user analysis)  

2 

25 อ. ชลขวัญ แสงเทียนชม 
แผนกวิชาการตลาด 

White Ocean Strategy 
2 

26 อ. วัลย์ลิกา อินทร์ค่า 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การใช้งานเพิ่มเติมโปรแกรม  
power point 2010  1 

27 อ. พัชราภรณ์ เลาวิลาศ 
แผนกวิชาการตลาด 

กองทุนรวม  
1 

28 อ. พัชรี ฤทธิ์แสวง 
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

ศิลปะจากเปลือกไข่  
1 

29 อ. ละออ โพธิภิรมย์ 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติก 

การจัดซื้อ  
1 

30 อ. วินัย วงษ์กล่อม 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระบบปฏิบัติการ Android  
2 

31 อ. ภัคนิภา มณีโชติ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

IOS 7  
1 

32 อ. ยุวดี พนมพรสุวรรณ 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

เสื้อฮาวาย  
1 

33 อ. ปิยะ สุขเจกพะเนาว์ 
แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

รูปลอกเซรามิกส์  
 ( Ceramic  Decalcomanias )  1 

34 อ. สุรจิต เนติพัฒน์ 
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 

“เหตุการณ์ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖ 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี “  2 

35 อ. กฤษณา งามสอาด 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

ทานาคา  
2 



36 อ. กัญญา หอมบุบผา 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

สมุนไพรไทย ลดความอ้วน ลดน่้าหนัก  
7 

37 อ. รุจิวัญญ์ วิทยาประเสริฐ 
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

สิ่งส่าคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพ  
2 

38 อ. จิรนันท์ จันทนา 
แผนกวิชาการบัญชี 

เทคนิคช่วยจ่าการบันทึกบัญชี  
4 

39 อ. ชนานาถ เต็มธนัน 
แผนกวิชาการโรงแรม 

ต้นอากาเว่ Agave  
2 

40 อ. พรรณภาภรณ์ เม้าราศี 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

แก่นตะวัน  
2 

41 อ. สินชัย เก่งน่าชัยตระกูล 
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

ข้ันตอนการใช้ Soft ware ช่ือ CAD 
Engraving เพื่อสร้างป้ายช่ือ  2 

42 อ. ประหยัด จงดี 
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

การขูดปรับผิวโลหะ SCRAPING  
1 

43 อ. ประเสริฐ เตชะเทียนวิจิตร 
แผนกวิชาไฟฟ้า 

แปลนไฟฟ้า  
2 

44 อ. พรพรรณ วัฒนวิชัย 
แผนกวิชาการบัญชี 

บทความTax Point ความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดข้ึนเมือใด  2 

45 อ. ธนู แสงอุทัย 
แผนกวิชาไฟฟ้า 

ปั๊มน่้าwaters pump  
1 

46 อ. อาคม จันทร์กระจ่าง 
แผนกวิชาไฟฟ้า 

เครื่องมือเจียร machine  
1 

47 อ. อรัญญา  ลาดสูงเนิน 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

หลอดเลือดสมอง  
7 

48 อ.เกรียงไกร กรรณแก้ว 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝรั่งพูด คนไทยงง  
(What are you up to)  2 

49 อ. เสวีวร เรืองอินทร์ 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

Collocatino  
2 

50 อ. บุบผา โรจนเลิศ 
แผนกวิชาการเลขานุการ 

การต้อนรับผู้มาติดต่อ   
2 

51 อ. ภัทร ทองสามสี 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

Digital television 
1,2 

52 อ. ณัชมน อ่านวยชัย 
แผนกวิชาการเลขานุการ 

บทบาทและหน้าท่ีของเลขานุการในการ
จัดประชุม  2 



 
 

หมวดที่ หมวดหมู่องคค์วามรู ้ จ านวน (เรื่อง) 
1 คลังความรู้วิชาชีพ 17 
2 บทความ 30 
3 งานวิจัย 0 
4 การจัดการเรียนรู้ / นวัตกรรม 1 
5 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 0 
6 การบริหารจัดการหน่วยงานภายใน 1 
7 มุมสุขภาพ 5 
8 108 อาชีพ 1 

รวมทั้งสิ้น 55 
 

* หมายเหตุ ใน 1 เรื่อง อาจจะสามารถ แบ่งได้ 2 หมวด  

สรุปองคค์วามรู้ที่รวบรวมได้  จ าแนกตามหมวดหมูอ่งคค์วามรู้ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2556 


