
รายงานผลการรวบรวมองค์ความรู้ภายในสถานศึกษา  
จ าแนกตามแผนกวิชา / งาน / กลุ่มงาน สังกัดวิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี

ข้อมูล ณ วันที่   15   มีนาคม พ.ศ. 2553 

 

หน่วยงานที่ส่งองค์ความรู้ (KM) ภายในภาคเรียนที่ 2/2552 
 

ที่ บุคลากร / หน่วยงาน ชื่อเรื่อง / ชื่อบทความ / อื่น ๆ หมวดหมู่องค์ความรู ้

1 อ.ขวัญชัย   ออกฉิม / 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบเครือข่ายไร้สาย คลังความรู้วิชาชีพ (1) 

2 อ.จิราพรรณ  ไชยหาญ / 
แผนกวิชาการบริหารงาน 
คหกรรมศาสตร์ 

มารยาทการใช้ผ้าเช็ดปาก 
ในการรับประทานอาหาร 

คลังความรู้วิชาชีพ (1) 

3 อ.ชมพูนุท   เกษนคร / 
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์

ดอกบัวที่ระลึกแสนสวย คลังความรู้วิชาชีพ (1) 

4 อ.ทิพวรรณ   กิริยานันท์ / 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

เกี้ยวหัวกี่ คลังความรู้วิชาชีพ (1) 

5 อ.วัลลภา   จิรนิรัติศัย / 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

คุกกี้สิงคโปร์ คลังความรู้วิชาชีพ (1) 

6 อ.สินชัย   เก่งน าชัยตระกูล / 
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

คู่มือการใช้เครื่องกัด ซีเอ็นซี 
รุ่น Boxford V10 CADCAM 

คลังความรู้วิชาชีพ (1) 
 

7 อ.สมชาย   ปรีชาศิลป์ /  
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

คู่มือการใช้เครื่องกลึง ซีเอ็นซี 
รุ่น Boxford V10 CADCAM 

คลังความรู้วิชาชีพ (1) 

8 อ.อารดี   สุฉันทบุตร / 
แผนกวิชาการบริหารงาน 
คหกรรมศาสตร์ 

การพับริบบิ้น คลังความรู้วิชาชีพ (1) 
 

9 อ.อารีย์   ศรีพิทักษ์สกุล / 
แผนกวิชาการบริหารงาน 
คหกรรมศาสตร์ 

เห็ดแฟนซี คลังความรู้วิชาชีพ (1) 

10 อ.ภัคนิภา   มณีโชติ / 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระบบปฏิบัติการ WINDOWS VISTA คลังความรู้วิชาชีพ (1) 

11 อ.ฉวีวรรณ   ปรุงธัญญะพฤกษ์ / 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

การท าตัวให้มีคุณค่าในตัวเอง บทความ (2) 

12 อ.ละออ   โพธิภิรมย์ / 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

การจัดการคลังสินค้า บทความ (2) 

13 อ.สไบทิพย์   ธ ารงโชติ / 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

กล้วยๆ บทความ (2) 



ที่ บุคลากร / หน่วยงาน ชื่อเรื่อง / ชื่อบทความ / อื่น ๆ หมวดหมู่องค์ความรู ้

14 อ.กฤษฎา   ยคชรัฐ / 
แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

พระวิษณุกรรมเคลือบ บทความ (2) 

15 อ.กฤษณะพันธ์ุ   พลายบัว /  
แผนกวิชาช่างยนต์ 

ไฟฟ้าจากชีวมวล บทความ (2) 

16 อ.เขตชัย   เอี่ยมศรี / 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

วงจรขยายท างานแบบทรานส์คอนดักแตนซ์ 
(OTA) 

บทความ (2) 

17 อ.นิภาภรณ์   เก่งน าชัยตระกูล / 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

อุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าและการวัดตัวเพื่อ 
ตัดกระโปรง 

บทความ (2) 

18 อ.บุบผา   โรจนเลิศ / 
แผนกวิชาการเลขานุการ 

หลักการเขียนหนังสือที่ดี บทความ (2) 

19 อ.เพ็ญภา   ข าแก้ว / 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

กู้วิกฤตโลกร้อน บทความ (2) 

20 อ.ฟ้างามตา   ศรีวิลัย / 
แผนกวิชาการเลขานุการ 

ออยล์พูลลิ่งขจัดโรค บทความ (2) 

21 อ.ยุวดี   พนมพรสุวรรณ / 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

นานาผ้าจกไท-ยวน บทความ (2) 

22 อ.รุ่งรจี   พึ่งบัว / 
แผนกวิชาการเลขานุการ 

การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา บทความ (2) 

23 อ.วัฒนาพร   สุวรรณพานิช / 
แผนกวิชาการบัญชี 

มาท าความรู้จักที่มาของความหมายของการ
บัญชีกันดีกว่า 

บทความ (2) 

24 อ.สมศักดิ์   ตันติวิวัทน์ /  
แผนกวิชาช่างยนต์ 

การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมฟินแลนด์ บทความ (2) 

25 อ.สิงห์ขร   กลางใจ / 
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 

หลักการควบคุมงานก่อสร้างที่ดี บทความ (2) 

26 อ.สุจิตรา   มนัสมงคล / 
แผนกวิชาการบัญชี 

เรียนรู้สู่อาชีพ บทความ (2) 

27 อ.อารยา   โพธ์ิพันธ์ุ / 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ท าอย่างไรให้งาน Presentation น่าสนใจมากขึ้น บทความ (2) 

28 อ.ละออ   โพธิภิรมย์ / 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชากฎหมาย 
การขนส่ง 

งานวิจัย (3) 

29 อ.น าพล   ถิ่นมธุรส /  
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

ลิพิด การจัดการเรียนรู้ (4) 

30 อ.กอบกุล   พิไลพันธ์พฤกษ ์/ 
งานสวัสดิการพยาบาล 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข มุมสุขภาพชาว IT (7) 

 
       


