
ทะเบยีนความรู ้ปี 2558 

 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์

ล าดบั เรือ่ง รูปแบบ สถานทีจ่ดัเก็บ 
หมาย

เหตุ 

1040. 

โครงการการจัดการความรู ้ระยะที ่1 กจิกรรม

สาธติการท ากระทงลอยจากพชีสวนครัว จัด

โดยกองศลิปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะ
เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์วนัพฤหัสบดทีี ่

14 พ.ย. 2557  
 

วดิทีัศน์ 

งานจัดการความรู ้ 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
 

http://youtu.be/LYhms-QU87I 

 

1
1041. 

การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารแปรรูปจากกาก
มะพรา้วทีเ่หลอืใช ้

เอกสาร 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาร
อาหาร 

 

1
1042. 

เพิม่มลูคา่ปลายขา้ว ไอศกรมีกะทขิา้วมะม่วง
เนือ้ทอง 

เว็บไซต ์
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาร
อาหาร http://www.khaosod.co.th/ 

 

1

1043. 

การฝึกอบรมพัฒนาทกัษะการผลติ หลกัสตูร 
“เทคนคิการบรหิารการจัดการการแปรรูป

ผลไมไ้ทยพืน้บา้นตามแนวพระราชด าร”ิ จัด
โดยศนูยส์ง่เสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่9 

ร่วมกบัส านักงานอตุสาหกรรมฉะเชงิเทรา 

และศนูยก์ารพัฒนาเขาหนิซอ้นอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าร ิระหวา่งวนัที ่12-13 

ก.พ. 2557 

เอกสาร 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาร

อาหาร 
 

1

1044. การแกะสลักผักและผลไมส้ าหรับงานเลีย้ง เอกสาร  สาขาวชิาการบรหิารธรุกจิคหกรรมศาสตร์  

1
1045. บายศรจีากผา้ เอกสาร สาขาวชิาการบรหิารธรุกจิคหกรรมศาสตร์  

1
1046. 

กจิกรรม แลกเปลีย่นเรยีนรู ้CoP ครัง้ที ่๑ 

ชมุชนคนวชิาการ สาขาวชิาอตุสาหกรรมการ
บรกิารอาหาร  วนัทีด่ าเนนิการ วนัศกุรท์ี ่๑๒ 

ธ.ค. ๒๕๕๗ 
   ชือ่องคค์วามรูว้ชิาการ เรือ่ง -->> การ

เตรยีมตวัสหกจิศกึษาในตา่งแดน - สาขา
อตุสาหกรรมการบรกิารอาหาร คณะ

เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์

บนัทกึเรือ่ง
เลา่ 

งานจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์

 

1

1047. 

กจิกรรม  โครงการอบรมสมัมนา วนัที่
ด าเนนิการ วนัองัคารที ่๑๐ ต.ค. ๒๕๕๗ 

   ชือ่องคค์วามรูว้ชิาการ เรือ่ง -->> การ

ประเมนิหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์(ภาพ

กจิกรรม) 

บนัทกึเรือ่ง

เลา่ 

งานจัดการความรู ้ 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
 

1

1048. 

กจิกรรม แลกเปลีย่นเรยีนรู ้CoP ครัง้ที ่๑ 

ชมุชนคนวชิาการ วนัทีด่ าเนนิการ วนัพุธที ่๗ 

ม.ค. ๒๕๕๘ 

   ชือ่องคค์วามรูว้ชิาการ เรือ่ง -->> การใช ้

งานกระดาน RAZR Interactive Board 

บนัทกึเรือ่ง

เลา่ 

งานจัดการความรู ้ 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
 



1

1049. 

กจิกรรม แลกเปลีย่นเรยีนรู ้CoP ครัง้ที ่๒ 

ชมุชนคนวชิาการ วนัทีด่ าเนนิการ วนัศกุรท์ี ่
๖ ม.ีค. ๒๕๕๘ 

   ชือ่องคค์วามรูว้ชิาการ เรือ่ง -->> การใช ้

สือ่การสอนดว้ย Social Media 

บนัทกึเรือ่ง

เลา่ 

งานจัดการความรู ้ 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
 

1
1050. 

กจิกรรม โครงการเทคนคิและวธิกีารวจัิยเชงิ

คณุภาพทางคหกรรมศาสตร ์และแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้CoP ครัง้ที ่๓ ชมุชนคนวจิัย วนัที่

ด าเนนิการ วนัพุธที ่๒๙-๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗ 

           ชือ่องคค์วามรูว้ชิาการ เรือ่ง  -->>  
เทคนคิการบรหิารงานวจัิยเชงิคณุภาพทางค

หกรรมศาสตร ์

บนัทกึเรือ่ง
เลา่ 

งานจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์

 

1
1051. 

กจิกรรม Story Telling ท าวจิัยอยา่งไร 
น าไปสูเ่ชงิพาณชิย ์โดย รองศาสตราจารย ์

ดร.สนอง เอกสทิธิ ์วนัทีด่ าเนนิการ วนั
อาทติยท์ี ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ชือ่องคค์วามรูว้ชิาการ เรือ่ง -->> ท าวจิัย
อยา่งไร น าไปสูเ่ชงิพาณิชย ์

บนัทกึเรือ่ง
เลา่ 

งานจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์

 

1

1052. 

กจิกรรม Story Telling  การสมัมนา เรือ่ง 

ยทุธศาสตรก์ารสรา้งเอกภาพระบบวจิัยของ
ประเทศเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน วนัทีด่ าเนนิการ วนัพฤหัสบดทีี ่๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ชือ่องคค์วามรูว้ชิาการ เรือ่ง -->> การ

สมัมนา เรือ่ง ยุทธศาสตรก์ารสรา้งเอกภาพ
ระบบวจิัยของประเทศเพือ่รองรับประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน 

บนัทกึเรือ่ง

เลา่ 

งานจัดการความรู ้ 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
 

1

1053. 

กจิกรรม แลกเปลีย่นเรยีนรู ้CoP ครัง้ที ่๒ 
ชมุชนคนโชตเิวช วนัทีด่ าเนนิการ วนัจันทรท์ี ่

๑ ก.ย. ๒๕๕๗ 

ชือ่องคค์วามรูว้ชิาการ เรือ่ง -->> การเตรยีม

ความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน หลกัสตูร E-

Commerce ส าหรับบคุลากร นักศกึษา และ
บคุลากรภายนอก 

บนัทกึเรือ่ง

เลา่ 

งานจัดการความรู ้ 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
 

1
1054. 

กจิกรรม แลกเปลีย่นเรยีนรู ้CoP ครัง้ ๒ 

ชมุชนคนโชตเิวช วนัทีด่ าเนนิการ วนัศกุรท์ี ่
๖ ม.ีค. ๒๕๕๘ 

ชือ่องคค์วามรูว้ชิาการ เรือ่ง -->> การใชส้ือ่
การสอนดว้ย Social Media 

บนัทกึเรือ่ง
เลา่ 

งานจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์

 

1
1055. 

กจิกรรม แลกเปลีย่นเรยีนรู ้CoP ครัง้ ๑ 

ชมุชนคนโชตเิวช วนัทีด่ าเนนิการ วนัพุธที ่๗ 
ม.ค. ๒๕๕๘ 

ชือ่องคค์วามรูว้ชิาการ เรือ่ง -->> การใชง้าน
กระดาน RAZR Interactive Board 

บนัทกึเรือ่ง
เลา่ 

งานจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์

 

1
1056. 

กจิกรรมการถา่ยทอดองคค์วามรู ้การท ายา
ดมสม้โอมอื (วดิทีัศน)์ วดิทีัศน์ 

การบรหิารธรุกจิคหกรรมศาสตร ์ร่วมกบั 
กองศลิปวฒันธรรม 

 

1
1057. 

@Good Practice สาขาอตุสาหกรรมการ

บรกิารอาหาร - อาหารไทยออนไลน ์: คลกิ
เดยีว…เกีย่วประสบการณ์ทัว่โลก ผูน้ าเสนอ 

เอกสาร แนว
ปฏบิตัทิีด่ ี

สาขาวชิาอตุสาหกรรมการบรกิารอาหาร 
ร่วมกบั ศนูยก์ารจัดการความรู ้

 



ผูช้ว่ยศาสตราจารยจ์ฑุามาศ พรีพัชระ 

1
1058. 

@Good Practice สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร

จัดการสนิคา้แฟชัน่ - โครงการเสรมิสรา้ง
เครอืขา่ยการออกแบบทางแฟชัน่ใน

ระดบัอดุมศกึษา หรอื Fashion V Together 

เอกสาร แนว
ปฏบิตัทิีด่ ี

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการสนิคา้
แฟชัน่ 

 

1

1059. 

กจิกรรมการถา่ยทอดองคค์วามรูง้านวจิัย 

เรือ่ง สือ่ชดุพานขนัหมาก (วดิทีศัน)์ 
วดิทีัศน์ การบรหิารธรุกจิคหกรรมศาสตร ์  

     

 


