
 
รายช่ือองค์ความรู้ท่ีรวบรวมได้  ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2557 

 

เร่ืองที่ รายชื่อ / หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อเร่ือง / ชื่อบทความ/ อื่น ๆ 
หมวด

ท่ี 
1 นายขวัญชัย  ออกฉิม 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการท างานวัตต์-อาวร์มิเตอร์ 

1 

2 นางสาวชนานาถ  เต็มธนัน 
แผนกวิชาการโรงแรม 

การบริการรูปแบบ gueridon service 
2 

3 นายสินชัย  เก่งน าชัยตระกูล 
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

งานแปล Prolight PLM 2000 บทท่ี 5 
2 

4 นายอ านาจ  สุวรรณสอาด 
แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

การตัดโลหะด้วยแก๊ส 
1 

5 นางจิราพรรณ  ไชยหาญ 
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

รองเท้าเก๋ไก๋สไตล์วัยรุ่น 
1 

6 นางนิภาภรณ์  เก่งน าชัยตระกูล 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

เทคนิคการแต่งตัวให้เหมาะสมกับ
รูปร่างและสีผิว 

2 

7 นางพัชรี  ฤทธิ์แสวง 
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

ศิลปะในการด าเนินชีวิต 
2 

8 นางสาววัลลภา  จิรนิรัติศัย 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

เค้กม้วน 
1 

9 นางณัชมน  อ านวยชัย 
แผนกวิชาการเลขานุการ 

หลักในการประกอบธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ 

2 

10 นายอรรถพล  สีสุกใส 
หมวดพลานามัย 

กรมพลศึกษาเป็นหนึ่งในอาเซียน 
2 

11 นางลัดดา  พิมพ์สกุลนนท์ 
แผนกวิชาการเลขานุการ 

เทคนิคการค้นหาข้อมูลตรงใจด้วย 
Google 

1 

12 นางลัดดา  พิมพ์สกุลนนท์ 
แผนกวิชาการเลขานุการ 

แปลภาษาแบบมืออาชีพกับ Google  
Translate 

1 

13 นางจันทิมา  สุขมาก 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

ว่าด้วยเรื่อง งอก งอก 
2 

14 นายคมสันต์  แดงด้ัน 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

เครื่องยนต์เบนซินไดเร็คอินเจคช่ัน 
(GDI) 

1 

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

 



 
 

15 นางสาวอารยา โพธิ์พันธุ ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอ 
ของนักเรียน ช้ัน ปวช.2/2  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี  โดย เทคนิคการเรียนแบบกลุ่ม 

3 

16 นางสมจิตร  วรรณชะนะ 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

การพัฒนาพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ในศตวรรษ
ท่ี 21 ฟันเฟืองสู่การอภิวัฒน์การศึกษา
ไทย 

2 

17 นางรสริน  เอี้ยงผล 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

การพัฒนาเด็ก และครอบครัวใน
ศตวรรษที่ 21 

7 

18 นางอัชฏาภรณ์  แดงด้ัน 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

6Q ท่ีองค์การต้องสนับสนุน 
6 

19 นายเขตชัย  เอี่ยมศรี 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทดสอบจัดหมู่ (Group  Test) 
ทดสอบจัดหมู่สมาร์ทโฟนว่ารุ่นไหนดี
ในระดับเดียวกัน 

2 

20 นายบุญส่ง  เจิมจวง 
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

ภัยธรรมชาติ 
2 

21 นางสาวชลขวัญ  แสงเทียนชม 
แผนกวิชาการตลาด 

ฉลากคาร์บอนฟุตพรินท์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยลดภาวะโลกร้อน 

2 

22 นางจามีการ  เทียนนภาภิรานนท์ 
แผนกวิชาการตลาด 

การเริ่มต้นขายสินค้าบน Facebook 
2 

23 นายกฤษณะ  นิลอร่าม 
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

กิจกรรมบ าบัด 
2 

24 นางกิจจิญา  อึ่งทอง 
แผนกวิชาการโรงแรม 

การประสบความส าเร็จคือคนท่ีมี K S 
A ในตัวเอง 

2 

25 นายสุชาติ  พาลีวล 
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

บทความส าหรับผู้ปกครองครูอาจารย์ 
และนักการศึกษา 

2 

26 นายเสนาะ  ขุนประเสริฐ 
หมวดพลานามัย 

มวยสากล 
2 

27 นางสาวกฤษณา  งามสะอาด 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

เบาหวานรักษาได้ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว 
2 

28 นางจันทนา  สกุลคง 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

10 ประการ การใช้มือถืออย่าง
ปลอดภัย 

2 

29 นางสาววัลย์ลิกา  อินทร์ค า 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การใช้งาน V-cop.net 
4 



30 นางสาวกัญญา  หอมบุบผา 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

ใบย่านาง 
7 

31 นายฤกษ์ชัย  เพ็ชรคง 
แผนกวิชา 

อาชีวศึกษากับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

2 

32 นางพรพรรณ  วัฒนวิชัย 
แผนกวิชาการบัญชี 

กิจการท่ีต้องจัดท ารายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐาน NPAEs 

1 

33 นายประหยัด  จงดี 
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

โปรแกรม ซี เอ็น ซี 
2 

34 นายมานพ  ทองใบ 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

รูปแบบการบริหารพัสดุกลาง 
2 

35 นางลออ  โพธิภิรมย์ 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ขั้นตอนการค านวณต้นทุนด้าน         
โลจิสติกส์แบบ ABC 

2 

36 นางสาวฉวีวรรณ  ปรุงธัญญะพฤกษ ์
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

อาหารเช้าส าหรับผู้สูงวัย                
(ท่ียังท างานอยู่) 

2 

37 นางอารดี  สุฉันทบุตร 
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

การแกะสลักแครอท 
1 

38 นางสาวสไบทิพย์ ธ ารงโชติ 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

ข้อแนะน าในการท าเค้ก 
2 

39 นางสาววิชาดา  นามสิงห์ 
แผนกวิชาการบัญชี 

ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล 
2 

40 นางภัคนิภา  มณีโชติ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ios 8 มีอะไรใหม่บ้าง? 
1 

41 นางเพ็ญสิณี  ข าแก้ว 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

ขยะก่อปัญหา 
2 

42 นายสุรศักด์ิ สุภาสุธากุล 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

โอกาสการเรียนรู้วิชาชีพ เข้าสู่ยุค
ดิจิตอล 

2 

 


