
ทะเบียนความรู้ ปี 2559 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ล าดับ เรื่อง รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ หมายเหตุ 

1060. 

 
การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ วิชาการแกะสลักเชิงธุรกิจ เพื่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

วิดีทัศน์ใน 
Youtube 

สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์  

1
1061. 

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้ง ๑ ชุมชนคนโชติเวช 
วันที่ด าเนินการ วันศุกร์ที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๘ 
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เร่ือง -->> ระบบทะเบียนและ
บริการการศึกษา 

บันทึกเร่ืองเล่า 
งานจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

1
1062. 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารเรียน คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 
ฝ่ายวิชาการและวจิัย  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

1
1063. 

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
และบทความ KM - แนวปฏิบัติที่ดี ภูมปิัญญาอาหารไทย
พื้นบ้านกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้น าเสนอ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 

แนวปฏบิัติที่ดี 
งานจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

1
1064. 

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ออนไลน์ ครั้ง ๒ ชุมชน
คนโชติเวช วันที่ด าเนินการ วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 
๒๕๕๙ 
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เร่ือง -->>Social Business 
 

บันทึกเร่ืองเล่า 
งานจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

1
1065. 

(KM HEC Manual) 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  
 

คู่มือ 
งานจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

1
1066. 

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้ง ๒ ชุมชนคนโชติเวช 
วันที่ด าเนินการ วันจันทร์ที่ ๔ เม.ย. ๒๕๕๙ 
ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เร่ือง --> การพฒันาอย่างยั่งยืน 
Sustainable Development 

บันทึกเร่ืองเล่า 
งานจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

1
1067. 

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร - 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้น าเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ุฑามาศ 
พีรพัชระ 
 

แนวปฏบิัติที่ดี 
งานจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

1
1068. 

 
แถบบันทึกเสียง : รายการ KM Weekly - ร่วมพูดคุย
เกี่ยวกบัการจัดการความรู้ที่มีความจ าเป็น ต่อการพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน ด าเนินรายการโดย อ.นฤศร มังกรศิลา 
 

แถบบันทึกเสียง สถานีวิทยุเพือ่การศึกษา มทร.พระนคร  

1
1069. 

 
แถบบันทึกเสียง : รายการ รู้กอ่น รวยกอ่น - บริหารธุรกิจ
ให้ติดตลาด สร้างคุณภาพแบรนด์ ด าเนินรายการโดย 
อ.ณนนท์ แดงสังวาลย ์
 

แถบบันทึกเสียง สถานีวิทยุเพือ่การศึกษา มทร.พระนคร  
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1
1070. 

 
แถบบันทึกเสียง : รายการ ดนตรีไทย ไม่ไร้รส -  
เต็มอิ่มอรรถรสทางดนตรีไทย ด าเนินรายการโดย อ.เขม 
อภิภัทราวโรดม 
 

แถบบันทึกเสียง สถานีวิทยุเพือ่การศึกษา มทร.พระนคร  

1
1071. 

แถบบันทึกเสียง : รายการ เลียบพระนคร -  
ย้อนอดีตวันวาน ชมความงามรอบกรุง ด าเนินรายการโดย 
ผศ.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน 

แถบบันทึกเสียง สถานีวิทยุเพือ่การศึกษา มทร.พระนคร  

1
1072. 

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร - 
การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนส าหรับ E-learning 
ในศตวรรษที่ 21 อ.นฤศร มังกรศิลา 

แนวปฏบิัติที่ดี 
งานจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

1
1073. 

 
แถบบันทึกเสียง : ภูษาอาเซียน- รอบรู้เรื่องผ้า กับ อัศม์
เดชเดชา ปานท่าไข ่
 

แถบบันทึกเสียง สถานีวิทยุเพือ่การศึกษา มทร.พระนคร  

1
1074. 

 
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ ๑ ชุมชนคน
วิจัย  วันที่ด าเนินการ วันจันทร์ที ่๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙  
 
    ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เร่ือง  -->>  ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา 
 

บันทึกเร่ืองเล่า 
งานจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

1
1075. 

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ ๒ ชุมชนคน
วิจัย  วันที่ด าเนินการ วันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙  
 
    ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เร่ือง  -->>  ลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

บันทึกเร่ืองเล่า 
งานจัดการความรู ้ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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