ประสบการณ์ ก ารทํา งาน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลวิ ท ยาเขตเทคนิ ค กรุ ง เทพ มิ . ย. 2546– มี . ค. 2549
อาจารย์ พิ เ ศษ แผนกวิ ท ยาศาสตร์ - ฟสิ ก ส์

ทําหน้าทีสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา
ฟสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร (Physics I for Engineers)
ฟสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร (Physics II for Engineers)
ฟสิกส์พืนฐาน 1 (Fundamentals of Physics 1)
ฟสิกส์พืนฐาน 2 (Fundamentals of Physics 2)
ปฏิบัติการฟสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร (Physics Laboratory I for Engineers)
ปฏิบัติการฟสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร (Physics Laboratory II for Engineers)
·ปฏิบัติการฟสิกส์พืนฐาน 1 (Fundamentals of Physics Laboratory 1)
·ปฏิบัติการฟสิกส์พืนฐาน 2 (Fundamentals of Physics Laboratory 2)

มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุ ง เทพ

พ.ค. 2548 – มี . ค. 2550

อาจารย์ ป ระจํา หมวดวิ ท ย์ - คณิ ต คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ

ผศ.ดร.ธันยากร ช่วยทุกข์เพือน

ทําหน้าทีสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา
ฟสิกส์ทัวไป (PHY101 : General Physics)
ปฏิบัติการฟสิกส์ทัวไป (PHY102 : General Physics Laboratory)
คณิตศาสตร์เบืองต้น (MAT100 : Introduction to Mathematics)
·วิทยาศาสตร์ทัวไป (SCI101 : General Science)
·วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI104: Science and Technology)
คณิตศาสตร์ (MAT101 : Mathematics)

มหาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี

พ.ค. 2550 – พ.ค. 2551

อาจารย์ ป ระจํา สํา นั ก ศึ ก ษาทั วไป คณะศิ ล ปศาสตร์

การศึ ก ษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (ฟสิกส์) 2544
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (ฟสิกส์) 2547
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา-ฟสิกส์) 2556

สาขาวิชาการทีมีความชํานาญพิเศษ
·

ฟสิกส์·
การจัดการเรียนรู้·
การวัดและประเมินผล·
การวิจัย

ทําหน้าทีสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา
ฟสิกส์ทัวไป1 (EN1101 : General Physics I)
ฟสิกส์ทัวไป2 (EN1103 : General Physics II)
ฟสิกส์ทัวไป (GE1714 : General Physics)
ปฏิบัติการฟสิกส์ทัวไป 1 (EN1102 : General Physics Laboratory I)
ปฏิบัติการฟสิกส์ทัวไป 2 (EN1104 : General Physics Laboratory II)
คณิตศาสตร์ทัวไป (GE1703 : General Mathematics)

มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์

มิ . ย. 2551-ม.ค 2564

อาจารย์ ป ระจํา กลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ มิ . ย. 2551- ก.ค. 2558

ทําหน้าทีสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา
ฟสิกส์ 1 (PH 201 : Physics I)
ฟสิกส์ 2 (PH 202 : Physics II)
ฟสิกส์พืนฐาน (PH 203 : Fundamentals of Physics )
·หลักฟสิกส์ (PH 205 : Principles of Physics)
·หลักฟสิกส์ประยุกต์ (PH209 : Applied Physics)
ฟสิกส์วิศวกรรม (PE 121: Physics for Engineering)
ปฏิบัติการฟสิกส์ 2 (PH 212 : Physics Laboratory II)
·ปฏิบัติการฟสิกส์พืนฐาน (PH213 : Fundamentals of Physics Laboratory)
·ปฏิบัติการหลักฟสิกส์(PH 206 : Principles of Physics Laboratory)
ทําหน้าทีสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท รายวิชา
·จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับครู (CN 520 : Ethics and Etiquette for Teachers)
·สถิติและวิจัยทางการศึกษา (ED501: Statistics and Research in Education)
·การฝกประสบการณ์วิชาชีพครู (CN690:Practicum for Teaching Professional)
·ปฎิบัติการสอนสําหรับสาขาวิชาเฉพาะ(CN691:Teaching Practice for Specific Disciplines)
·การวิจัยปฏิบัติการในชันเรียน (CN519: Class Room Action Research)

อาจารย์ ป ระจํา สาขาหลั ก สู ต รและการสอน วิ ท ยาลั ย ครุ ศ าสตร์

ติ ด ต่ อ :

อีเมล: thunyakorn@g.swu.ac.th
โทรศัพท์: 02-6495000 ต่อ 18255
เว็บไซต์: www.thunyakorn.com
ทีอยู่: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัวไป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส.ค. 2558– ก.ค.2562

ทําหน้าทีสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา
·ฟสิกส์ 1 (PH 201 : Physics I)
ฟสิกส์ 2 (PH 202 : Physics II)
·ฟสิกส์พืนฐาน (PH 207 : Fundamentals of Physics )
ปฏิบัติการฟสิกส์ 1 (PH 211 : Physics Laboratory I)
ปฏิบัติการฟสิกส์ 2 (PH 212 : Physics Laboratory II)
ทําหน้าทีสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รายวิชา
·นวัตกรรมหลักสูตร (TP503: Curriculum Innovations)
·นวัตกรรมการเรียนรู้ (TP504: Innovations in Learning Management)
·การวิจัยเพือพัฒนาการเรียนรู้ (TP509: Research for Learning Development)
·ฝกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (TP510: Practicum Teaching Experience)

ประสบการณ์ ก ารทํา งาน
มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์

วิ ท ยากร

มิ . ย. 2551-ม.ค 2564

อาจารย์ ป ระจํา สาขาหลั ก สู ต รและการสอน วิ ท ยาลั ย ครุ ศ าสตร์

ส.ค. 2558– ก.ค.2562

ทําหน้าทีสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท รายวิชา
สถิติและวิจัยทางการศึกษา (ED501: Statistics and Research in Education)
การฝกประสบการณ์วิชาชีพครู (CN690:Practicum for Teaching Professional)
ปฎิบัติการสอนสําหรับสาขาวิชาเฉพาะ(CN691:Teaching Practice for Specific Disciplines)
การวัดและประเมินผล (CN518: Measurement and Evaluation)
การวิจัยปฏิบัติการในชันเรียน (CN519: Classroom Action Research)
ทําหน้าทีสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก รายวิชา
·ศาสตร์การศึกษา (CN800: Education Science)
·แนวคิดพืนฐานด้านหลักสูตรและการสอน(CN801: Basic Concepts in Curriculum and Instruction)

อาจารย์ ป ระจํา หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู วิ ท ยาลั ย ครุ ศ าสตร์ ก.ค. 2562 – ม.ค. 2564
ทําหน้าทีสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รายวิชา
นวัตกรรมหลักสูตร (TP503: Curriculum Innovations)
นวัตกรรมการเรียนรู้ (TP504: Innovations in Learning Management)
การวิจัยเพือพัฒนาการเรียนรู้ (TP509: Research for Learning Development)
·ฝกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (TP510: Practicum Teaching Experience)

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา

อาจารย์ พิ เ ศษ สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ทั วไป

ม.ค. 2557– พ.ค. 2563

ทําหน้าทีสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา
ฟสิกส์แผนใหม่ 1 (SCI 2302 : Modern Physics I)
กลศาสตร์ (SCI 4305 : Mechanics)
ฟสิกส์ของคลืน (SCE 3403 : Physics of Waves)

ศู น ย์ ฝ กพาณิ ช ย์ น าวี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง การออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที21
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง การทําวิจัยในชัน
เรียน สําหรับครู
บรรยายเรือง เปดโลกเรียนรู้สู่ STEM Education
บรรยายเรือง เทคนิคการสอน ในการจัดโครงการอบรม
ครูและบุคลากร “ก้าวแรกสู่ครูมืออาชีพ”
บรรยายเรือง การสร้างข้อสอบอย่างมีคุณภาพ ในการ
จัดโครงการอบรมครูและบุคลากร “ก้าวแรกสู่ครูมือ
อาชีพ”
บรรยายเรือง STEM+ Entrepreneurship
บรรยายเรือง สะเต็มศึกษาเพือการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
บรรยายเรือง STEM Entrepreneurship กับการ
พัฒนาทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที 21
วิทยากรในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง
ครู) หลักสูตร Empowering Teacher : เติมเต็ม
พลังความเปนครู เพือพัฒนาผู้เรียนให้ เปนคนไทย 4.0
(หลักสูตรระดับกลาง)
·วิทยากรในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง
ครู) หลักสูตรการศึกษา 4.0 : ฐานรากการพัฒนาผู้
เรียนสู่นวัตกร (หลักสูตรระดับต้น)
วิทยากรในโครงการอบรมครูกทม.เรือง การวัดผลและ
ประเมินผลกับปรัชญาทางการศึกษา

ม.ค. 2560– ม.ค. 2563

อาจารย์ พิ เ ศษ กลุ่ ม วิ ช าการทั วไป และกลุ่ ม วิ ช าการช่ า งกลเรื อ

ทําหน้าทีสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา
ฟสิกส์ 1 (PH 1001 :Physics I)
พลศาสตร์ (DM3101: Dynamics)

งานบริ ห าร/อบรม
บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยครุศาสตร์ (CES Journal)
เลขานุการในคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
·เลขานุการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
·คณะทํางานในโครงการพัฒนาครูตามความร่วมมือ DPU-KVIS หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ลักษณะ
พิเศษ เฉพาะโรงเรียนกําเนิดวิทย์
คณะทํางานในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพีเลียงโดยสถาบัน
อุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
·คณะทํางานในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู) หลักสูตรการศึกษา 4.0 : ฐานรากการพัฒนาผู้เรียนสู่
นวัตกร (หลักสูตรระดับต้น)
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู) หลักสูตร Empowering Teacher : เติมเต็มพลังความ
เปนครูเพือพัฒนาผู้เรียนให้ เปนคนไทย 4.0 (หลักสูตรระดับกลาง)
·ผู้ดูแลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตร CRWC model ณ Guangxi University For Nationalities มณฑล
กว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
·เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพือแลกเปลียนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ณ Science
Education Center (SEC) of the National Taiwan Normal ไต้หวัน
รับรางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการดีเด่นการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ระดับชาติ ครังที 4 : การศึกษายุค “Digital Disruption in Education” ในวันที 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

งานวิ จั ย
การจําแนกชนิดแร่ดินเหนียวในตัวอย่างดินสําหรับงานเซรามิกส์
แบบดังเดิมโดยการเลียวเบนของรังสีเอกซ์ (The
Identification on Clay Minerals in Clay Utilized for
Conventional Ceramic Work by X-Ray Diffraction)
วิจัยระดับปริญญาโท 2547
ปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยทีส่งผลกระทบต่อผล
สัมฤทธิทางการเรียนวิชาฟสิกส์ : กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (The Factors and Importance
Ranking of Factors that Affect on Learning
Achievement of Physics : A Case Study of
Undergraduate Students at Dhurakij Pundit
University) 2553
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฟสิกส์ ระดับอุดมศึกษาโดยใช้
ปญหาเปนฐานทีเน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (A
Development of Physics Learning Activities at Higher
Education Level Employing Problem – Based
Learning to Emphasize Critical Thinking Process) วิจัย
ระดับปริญญาเอก 2556
การศึกษาปจจัยทีมีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(The Study of Factors Affecting Decision to Study in
Higher Education Level at Dhurakij Pundit University
of Undergraduate Students) 2557
การศึกษาข้อบกพร่องของกระบวนการแก้โจทย์ปญหาฟสิกส์
โดยใช้กลวิธีแก้ปญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์(A Study of Problem Solving Process
Deficiencies in Physics by Heller and Heller’s Logical
Problem Solving Strategy of Undergraduate Students
: A Case Study of Undergraduate Students at
Dhurakij Pundit University) 2559
สมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์ทีมีผลต่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย:กรณีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Teacher
Competency in Experiences Affecting Science
Process Skills for Early Childhood : A Case Study of
Kindergarten of Thammasat University) 2563
ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน Zoom ในรายวิชาฟสิกส์
ของคลืน :กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(Satisfaction of Using Zoom Online Application in
Physics of Waves Subject : A Case Study of
Undergraduate Students at Suan Sunandha Rajabhat
University) 2563

บทความ/ผลงานเผยแพร่
การจําแนกชนิดแร่ดินเหนียวในตัวอย่างดินสําหรับงานเซรามิกส์แบบดังเดิมโดย
การเลียวเบนของรังสีเอกซ์ (The Identification on Clay Minerals in Clay
Utilized for Conventional Ceramic Work by X-Ray Diffraction) นํา
เสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครังที 30 วันที 19
– 21 ตุลาคม 2547 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
กรุงเทพฯ ในหมวด Material Sciences .2547.
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฟสิกส์ ระดับอุดมศึกษาโดยใช้ปญหาเปนฐานทีเน้น
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (A Development of Physics
Learning Activities at Higher Education Level Employing Problem –
Based Learning to Emphasize Critical Thinking Process) เผยแพร่ผล
งานบทความวิจัยในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปที 27 ฉบับที 83 ประจําเดือน กรกฏา
คม-กันยายน2556. 2556.
ปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยทีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน
วิชาฟสิกส์ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (The Factors
and Importance Ranking of Factors that Affect on Learning
Achievement of Physics : A Case Study of Undergraduate Students
at Dhurakij Pundit University) เผยแพร่ผลงานบทความวิจัยในวารสารสุทธิ
ปริทัศน์ ปที 28 ฉบับที 85 ประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2557. 2557.
การศึกษาปจจัยทีมีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาทีมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (The Study of Factors Affecting
Decision to Study in Higher Education Level at Dhurakij Pundit
University of Undergraduate Students) เผยแพร่ผลงานบทความวิจัยใน
วารสารสุทธิปริทัศน์ ปที 29 ฉบับที 90 ประจําเดือน เมษายน-มิถุนายน 2558.
2558.
การศึกษาข้อบกพร่องของกระบวนการแก้โจทย์ปญหาฟสิกส์โดยใช้กลวิธีแก้
ปญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี:กรณี
ศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(A Study of Problem Solving
Process Deficiencies in Physics by Heller and Heller’s Logical
Problem Solving Strategy of Undergraduate Students : A Case
Study of Undergraduate Students at Dhurakij Pundit University)
เผยแพร่ผลงานบทความวิจัยในวารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที 11 ฉบับที 1 ประจําเดือน สิงหาคม 2559 –
มกราคม 2560. 2560.
การแก้โจทย์ปญหาฟสิกส์: ประเด็นปญหาของผู้เรียนและแนวทางแก้ไข
(PHYSICS PROBLEM – SOLVING : STUDENTS’ DIFFICULTIESAND
RECOMMENDED STRATEGIES) เผยแพร่ผลงานบทความวิชาการในโครงการ
ประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ระดับ
ชาติครังที 3: การจัดการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที 2-3 กุมภาพันธ์
2562 หน้า 953-960. 2562.
สมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์ทีมีผลต่อทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย:กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์(Teacher Competency in Experiences Affecting Science
Process Skills for Early Childhood : A Case Study of Kindergarten
of Thammasat University) เผยแพร่ผลงานบทความวิจัยในโครงการประชุม
วิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครังที
4 : การศึกษายุค “Digital Disruption in Education” ในวันที 1-2
กุมภาพันธ์ 2563 หน้า460-473. 2563.
การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษา (The Development of Early
Childhood with STEM education) เผยแพร่ผลงานบทความวิชาการใน
โครงการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ระดับชาติ ครังที 4 : การศึกษายุค “Digital Disruption in Education” ใน
วันที 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 หน้า 488-500. 2563.
ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันZoom ในรายวิชาฟสิกส์ของคลืน :กรณี
ศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(Satisfaction of Using Zoom
Online Application in Physics of WavesSubject : A Case Study of
Undergraduate Students at Suan Sunandha Rajabhat University)เผย
แพร่ผลงานบทความวิจัยในวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปที 9 ฉบับที 1 เดือน
มกราคม – มิถุนายน 2565. 2565.

อาจารย์ ที ปรึ ก ษาหลั ก วิ ท ยานิ พ นธ์
ผลของการจัดการเรียนรู้รายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบืองต้นแบบใช้โครงงานเปนฐานทีมีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของ นางสาวประทุม จันทสิทธิ ปริญญาโท 2559
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูผู้สอนในระดับการศึกษาขันพืนฐานสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของ นางสาวหทัยรัตน์ ดุจจานุทัศน์ ปริญญาโท 2559
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเปนฐานเพือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชันประถม
ศึกษาปที 6 ของ นายณัฐพล เฟองฟุ ง ปริญญาโท 2560
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปญหาเรืองความน่าจะเปน เพือพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปที 5 ของ นายธนากร จันทพันธุ์ ปริญญาโท 2560
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์พืนฐาน 2 เพือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการ
ทํางานเปนทีม สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที 4 ของ นางวิมัณฑนา หงษ์พานิช ปริญญาโท 2560
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากลเพือพัฒนาทักษะการปฎิบัติทางดนตรีและความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชันประถมศึกษา
ปที 5 ของ นายยุทธนา ทรัพย์เจริญ ปริญญาโท 2560
การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพือพัฒนาทักษะการขับร้องและความสามารถในการทํางาน
เปนทีม สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปที 5 ของ นายเหนือดวง พู ลเพิม ปริญญาโท 2560
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญหาเปนฐานร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เพือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการคิดแก้ปญหา สําหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปที 4 ของ นางสาววิชุดา วงศ์เจริญ ปริญญาโท 2561
การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกับกระบวนการแก้ปญหา เพือพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางดนตรีและทักษะความ
คิดริเริมสร้างสรรค์และนวัตกรรม สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ นางสาววาสนา สาระจันทร์ ปริญญาโท 2561
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการขับร้องโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดของ
โคดาย สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที 3 ของ นางสาววรางคณา จูเจริญ ปริญญาโท 2561
การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและการแก้โจทย์ปญหาฟสิกส์ โดยใช้กลวิธีแก้ปญหาเชิงตรรกะร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ นายณัฐวุฒิ ยกน้อยวงค์ ปริญญาโท 2561
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเรืองบ้านพยากรณ์ เพือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ชินงาน สําหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปที 1 ของ นางสาวปยวรรณ ทศกาญจน์ ปริญญาโท 2561
การพัฒนาทีกษะนาฎศิลปไทยและความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของเดวีส์ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาตอนต้น ของ นางสาวชนันธร
หิรัญเชาว์ ปริญญาโท 2562
การพัฒนาการสร้างสรรค์ชินงานทางทัศนศิลป โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบสําหรับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น ของ
นางสาวมุกดารัศมิ คําปา ปริญญาโท 2562
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบปญหาเปนฐาน ในรายวิชาหลักการจัดการฟาร์ม สําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชันปที 2 ของ นายสหพงศ จันศิริ ปริญญาโท 2562
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา แบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาตอนปลาย ของ นายปุนภพ ปรมาธิกุล ปริญญาโท 2562
การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ เพือพัฒนาทักษะการปฎิบัติทางดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย ของ นางสาวเมธาวี
นิยมสุขปริญญาโท 2562
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเรืองวิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวัยเพือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปญหา และความคิด
สร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น ของ นางทัสริน โตนุช ปริญญาเอก 2561
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทีบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เพือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปญหา สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาชันปที 3 ของ นางสาวรัชณัวัลย์ อัครวิกรัย ปริญญาเอก 2562

