
รายวิชา หน่วย

๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวกัญญาพชัร อุดมผล พลังงานและส่ิงแวดล้อม อาเซียนกับความมัน่คงด้านพลังงาน

๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวปานทพิย์ เรียนทอง การบญัชีเบื้องต้น 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบญัชี

๓ วิทยาลัยการอาชีพบา้นตาก นายเอกชัย เปี้ยวเม่น การขับรถยนต์ พระราชบญัญัติเคร่ืองหมายจราจร

๔ วิทยาลัยการอาชีพบา้นตาก นายพทิยา ขวญักิจศักดา ฝึกฝีมือ 1 เคร่ืองมือทั่วไปและเคร่ืองมือกลเบื้องต้น

๕ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง นายอนุรักษ์ เนมหาวนั เซนเซอร์และทรานสดิวเตอร์ เซนเซฮร์ทรานสดิวเตอร์และการใช้งาน

๖ วิทยาลัยการอาชีพสอง นางสาวมลธกิา ฤทธนินท์ ภาษาอังกฤษในชีวติจริง 1 Making an introduction

๗ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายนิตินันท์ ดอยลอม การจดัการความปลอดภยั การจดัการความปลอดภยัในการท างานอาชีพ

๘ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายศุภชัย กระจา่งแก้ว เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบ

๙ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด นายเกียรติศักด์ิ กาทองทุ่ง การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา้ งานสืบค้นสัญลักษณ์

๑๐ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด นายพสิิทธิ์ ธญัชาติไพศาล งานส่งก าลังรถยนต์ ระบบส่งก าลังรถยนต์

๑๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาววนัวสิาข์ อินมา คณิตศาสตร์พื้นฐาน อัตราส่วน

๑๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาววภิาพร มะตัน อาหารไทย ความเปน็มาของอาหารไทยการเลือกใช้วตัถุดิบอุปกรณ์

๑๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายฤทธพิงษ์ แพง่แสง การโรงแรม ประวติัและววิฒันาการของอุตสาหกรรมโรงแรม

๑๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวกมลพรรณ ค ามี มัคคุเทศก์ การปฏบิติังานของมัคคุเทศก์

๑๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวสุกัญญา ค าบญุมา การเขียนโครงการ หลักการและวธิกีารสัมมนา

๑๖ วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง นางสาวมนสิชา มะเรือง ภาษาอังกฤษสมัครงาน ข่าวสมัครงาน

๑๗ วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง นายสากล คนเพยีร

๑๘ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายเจต ถาวร งานบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ งานตรวจสภาพและบริการหม้อน้ า

๑๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั นางพรรณสิยา นิธกิิตต์ิสุขเกษม โครงการ ความรูเบื้องตนในการจดัท าโครงการ

๒๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร นางสาววนัทนีย์ สีทา ผลิตภณัฑ์สัตว์ การแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตว์

๒๑ วิทยาลัยเทคนิคล าพนู นายวทญัญู หา้วหาญ เคร่ืองวดัไฟฟา้ การขยายย่านวดัโวลต์มิเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง

๒๒ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายสมชาย ใจกันทะ

๒๓ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นางสาววราภรณ์ แผ่นฟา้ ย้ายไปหน่วยงานอื่น

๒๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นายเอกรัฐ ปั่นก าจร

๒๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นางวราภรณ์ จดจ า การบญัชีส าหรับการซ้ือขายสินค้า สมุดรายวนัเฉพาะเกี่ยวกับซ้ือขายสินค้า

๒๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร นายธวชัชัย คชาธาร เครือข่ายคอมพวิเตอร์เบื้องต้น พื้นฐานการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย

๒๗ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นางสาวทพิาวรรณ สีแสง การใช้เคร่ืองใช้ส านักงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคร่ืองใช้ส านักงาน

๒๘ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง นางวณีาภร นันติ การวดัละเอียด ไมโครมิเตอร์ 

๒๙ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นางธดิาวรรณ เขียวปั้น การสร้างเวบ็ไซต์ การจดัและตกแต่งข้อความ

๓๐ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นางสาวสาวติรี พน้ภยัพาล โปรแกรมการประมวลผลค า ฟอนต์และการตกแต่งเอกสาร

๓๑ วิทยาลัยสารพดัช่างพจิิตร นายฉัตรชัย งาหอม วงจรไฟฟา้กระแสตรง พื้นฐานการค านวนวงจรไฟฟา้

๓๒ วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายกานต์ฐนพฒัน์ อินทร์มา วดัละเอียด เวอร์เนียร์

๓๓ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นางสาวจรวยพร จ าปาปนั ภาษาไทยเพื่ออาชีพ การน าเสนอผลงานและการสาธติ

๓๔ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด นางสาวรจนา วิง่เดช ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดากับการบญัชี การค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา

๓๕ วิทยาลัยการอาชีพเชียงค า นายพเิชษฐ์ ศรีค า งานเคร่ืองยนตเล็ก งานบริการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง

๓๖ วิทยาลัยการอาชีพเชียงค า นางสาวกันยารัตน์ ชูไว การบญัชีหา้งหุ้นส่วน งบการเงินของหา้งหุ้นส่วน

๓๗ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร นางสาวพนมรุ้ง พนูใจสม วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ พนัธะเคมี

๓๘ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบรีุ นายธนศักด์ิ ปิ่นมณี งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น ความปลอดภยัในงานถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น

๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา นางณิชารีย์ เผ่าพงศ์วนา การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การขยายพนัธุไ์ม้ดอกไม้ประดับ

๔๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวสาวติรี ชูดอกไม้ การสร้างภาพสามมิติด้วยคอมพวิเตอร์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

๔๑ วิทยาลัยเทคนิคสารภี นายเอกชัย แสวงงาม วงจรไฟฟา้กระแสสลับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟา้กระแสสลับ

๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี นายกิตติ วาดวจิติ

๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี นายชนพทัธ์ อ่วมสอาด ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี นางสาวกัญญา สุดสะอาด คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระบบปฏบิติัการ Windows 7

๔๕ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง นางสาวทฆิัมพร ต๊อดแก้ว วงจรไฟฟา้กระแสตรง แหล่งก าเนิดไฟฟา้และการต่อเซลล์ไฟฟา้กระแสตรง

๔๖ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง นายอดิสรณ์ โยธานันท์ เขียนแบบเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นในงานเขียนแบบ

๔๗ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์ นายประนอม หลงพศิ

๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวธรีารัตน์ ชืน่ศิริกุลชัย การเปน็ผู้ประกอบการ รูปแบบแผนธรุกิจ

๔๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวนพรรณพ ดวงแก้วกูล งานครัวโรงแรม เลือกวตัถุดิบได้ถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์อาหารปลอดภยั

๕๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวจนัทร์จริา เลาจาง

๕๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก นายทยากร ติระศรี การออกแบบกราฟกิโฆษณาทางยานพาหนะ การติดต้ังโปรแกรมส าหรับออกแบบกราฟกิโฆษณา

๕๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก นายชัยพล กิจวรโชติ ย้ายไปหน่วยงานอื่น

๕๓ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน นายชัชวาลย์ ผิวผ่อง งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น เคร่ืองเล่ือยกลและงานเล่ือย

๕๔ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบรีุ นายสมมาตร นามดี การควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้ การเร่ิมเดินมอเตอร์แบบท างานเรียงล าดับ

๕๕ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร นายเอกรินทร์ พลึิก

๕๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพนู วา่ที่ร้อยตรีปฐวี พรมดี

๕๗ วิทยาลัยเทคนิคตาก นางอรวรรณ เอกสินเสริม พื้นฐานงานปนู วสัดุที่ใช้ในงานก่ออิฐและเคร่ืองมือที่ใช้ในงานก่ออิฐ

๕๘ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทยั นายสิทธกิร ใสสอาด

๕๙ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทยั นางสาวธดิารัตน์ บญุคล การเขียนแบบก่อสร้าง 1 การเขียนแบบรูปตัดบา้นพกัอาศัยชัน้เดียวยกพื้น

๖๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายธนพงศ์ หุ่นดี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ การติดต่อส่ือสารด้วยภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ใหบ้ริการความรู้ทางวชิาการ จดัแสดงและเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ

ใหแ้ก่เครือข่ายครูอาชีวศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๘

ในโครงการนิเทศพฒันาการจดัการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา

ส่งแผนการจัดการเรยีนรู้
ที่ สถานศึกษา ชือ่ - สกุล

เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจา้งชัว่คราว ที่ท าหน้าที่สอน


