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การสอนภาษาไทย

โครงการววจยบ
ปป 2551
การสการวจความตผองการจกาเปปนของนพสตพ ชพนช ปปทพท 1 คณะศศกษาศาสตรณและพพฒนศาสตรณ มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรณ วพทยาเขตกกาแพงแสน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ
ทรนจากคณะศศกษาศาสตรณและพพฒนศาสตรณ มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรณ
ปป 2552-2553 การศศกษาสภาพการจพดการศศกษาโรงเรทยนสาธพตแหชงมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรณ วพทยาเขตกกาแพงแสน ศผนยณวจพ ยพ และพพฒนาการศศกษา ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ
ทรนจากคณะศศกษาศาสตรณและพพฒนศาสตรณ มก. กพส.
ปป 2553-2554 การวพจยพ เรรอพ ง"ทพศนคตพตอช วพชาชทพครผของนพสตพ คณะศศกษาศาสตรณและพพฒนศาสาตรณ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทรนจากคณะศศกษาศาสตรณและพพฒนศาสตรณ
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรณ วพทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2555
ทผองถพนพ

การประเมพนความพศงพอใจของผผรผ บพ บรพการตชอครณภาพการใหผบรพการขององคณการบรพหารสชวนตกาบลบางเลน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทรนจากกรมการปกครองสชวน

ปป 2555
ทผองถพนพ

การประเมพนความพศงพอใจของผผรผ บพ บรพการตชอครณภาพการใหผบรพการขององคณการบรพหารสชวนตกาบลบางหลวง ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทรนจากกรมการปกครองสชวน

ปป 2555
ทผองถพนพ

การประเมพนความพศงพอใจของผผรผ บพ บรพการตชอครณภาพการใหผบรพการขององคณการบรพหารสชวนตกาบลวพงนชาก เขทยว ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทรนจากกรมการปกครองสชวน

ปป 2555
การประเมพนความพศงพอใจของผผรผ บพ บรพการตชอครณภาพการใหผบรพการขององคณการบรพหารสชวนตกาบลหนองกระทรมช ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทรนจากกรมการปกครอง
สชวนทผองถพนพ
ปป 2555-2556 การประเมพนความตผองการจกาเปปนการประกพนครณภาพภายในคณะศศกษาศาสตรณและพพฒนศาสตรณ มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรณ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทรนจาก
คณะศศกษาศาสตรณและพพฒนศาสตรณ
ปป 2556-2557 การสรผางแบบฝฝกเพรอพ พพฒนาทพกษะการใชผภาษาไทยสกาหรพบการจพดการเรทยนรผผ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทรนจากคณะศศกษาศาสตรณและพพฒนศาสตรณ
ปป 2557
โครงการประเมพนประสพทธพภาพสถานทตาก รวจและความเชรอพ มพนพ ของประชาชนตชอการปฏพบตพ งพ านของตการวจ ประจกาปปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผ
รพบทรนจากสกานพกงานตการวจแหชงชาตพ
ปป 2557-2558 การใชผกลยรทธณการนพเทศเพรอพ สชงเสรพมความเปปนครผมอร อาชทพ สกาหรพบนพสตพ ฝฝกประสบการณณวชพ าชทพครผ สาขาภาษาอพงกฤษศศกษา ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทรนจากเงพน
รายไดผของมหาวพทยาลพยฯ
ปป 2557-2558 รผปแบบการพพฒนาพฤตพกรรมครณธรรมจรพยธรรมของคณะศศกษาศาสตรณและพพฒนศาสตรณ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทรนจากมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรณ
ปป 2559

การพพฒนาบทเรทยนคอมพพวเตอรณชวช ยสอนเรรอพ งการใชผภาษาไทยในการสรผางขผอสอบ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทรนจากคณะศศกษาศาสตรณและพพฒนศาสตรณ

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดพบนานาชาตพ
- Nantarat Kruea - In, orawan thongperm, "Teaching of Science Process Skills in Thai Contexts: Status, Supports and Obstacles", Procedia - Social and
Behavioral Sciences 141 (-) (2014) 1324-1329
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดพบชาตพ
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- athikiat thongperm, Pinda Varasunun, Thongwart Ratcharee, orawan thongperm, "Needs assessment of internal quality assurance in faculty of
Education and Development Sciences, Kasetsart University (Kamphaeng-Saen Campus)", การประชรมวพชาการแหชงชาตพครพงช ทท1พ 0 มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรณ
วพทยาเขตกกาแพงแสน (2013)
ระดพบนานาชาตพ
- Nantarat Kruea - In, orawan thongperm, "Teaching of Science Process Skills in Thai Contexts:Status, Supports and Obstacles", 4th World Conference
on Learning, Teaching and Educational Leadership (2013)
- Tassanee Juntiya, Kanitha Chaowatthanakun, orawan thongperm, Jiraporn Kakaew, "The Study and Design of Supervision Strategy for Students
Teachers in English Education Program", International Conference HCRD 2016 (2016)
- Tassanee Juntiya, Jiraporn Kakaew, Kanitha Chaowatthanakun, orawan thongperm, "The development of Supervision Design for English Education
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รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวพลครณภาพงานวพจยพ ระดพบชมเชย ศศกษาศาสตรณและพพฒนศาสตรณ ประจกาปป 2554 เรรอพ ง "การศศกษาสภาพการจพดการศศกษาโรงเรทยนสาธพตแหชงมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรณ
วพทยาเขตกกาแพงแสน ศผนยณวจพ ยพ และพพฒนาการศศกษา" จาก มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรณ วพทยาเขตกกาแพงแสน
ผลงานวพจยพ นทเช ปปนรายการรวบรวมระหวชางปป 1 มกราคม 2551 - 11 กรกฎาคม 2563
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