ื่ ทรัพยากรสารสนเทศทีม
ึ ษา/ประกาศณียบัตรวิชาชพ
ี ครู
รายชอ
่ ใี ห ้บริการ : จําแนกตามหลักสูตรบริหารการศก
จํานวน 1,581 รายการ
และสําเนา 2,983 รายการ
่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

รายงานข ้อมูลสัมประสิทธิ์ ความไม่เสมอภาคด ้านการศึกษา (Gini Coefficient of
Education) ; จังหวัดทีม
่ อ
ี าณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา

กระทรวงศึกษาธิการ

2560

LG 213 ก217ร

ทักษะ 7c ของครู 4.0

พิมพันธ์ เดชะคุปต์

2560

LB 2832 พ643ท

ประวัตค
ิ รู 16 มกราคม 2560

สํานั กงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา

2560

LA 2383.T5 ป4

การศึกษาและความเป็ นครูไทย

ธราญา จิตรชญาวณิช

2560

LA 1221 ธ346ก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช พระผู ้ทรงเป็ นบูรพาจารย์แห่ง
แผ่นดิน ประวัตค
ิ รู ฉบับพิเศษ

สํานั กงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา

2560

LA2383.T5 ป4

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู ้เพือ
่ การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ

ทิศนา แขมมณี

2560

LB 1025.3 ท63ศ

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลปี 2559 (IMD 2016)

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2560

LA 1221 ส691ร

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559 : ความจําเป็ นของการแข่งขัน และการ
กระจายอํานาจในระบบการศึกษาไทย

วีระชาติ กิเลนทอง

2560

LC 71.2 ว844ส

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา = Measurement evaluation

ิ ฤทธิจ์ รูญ
พิชต

2559

LB 2822.75 พ62ห

จิตวิทยาการศึกษา

สุรางค์ โค ้วตระกูล

2559

LB 1051 ส75จ

สรุปสาระสําคัญ รายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2559

LC 71.2 ส356

รายงานผลการสํารวจข ้อมูลเกีย
่ วกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการเพือ
่ รองรับ
ิ นั กศึกษาพิการในสถาบันอุดทศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
นั กเรียน นิสต

2559

LC 4818.38 ก27

่ --พินต
เปิ ดตา เปิ ดใจ เปิ ดโลก : กับผู ้ชายชือ
ิ ิ

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2559

LB 1778.4.T5 พ688ป

ประวัตค
ิ รู 16 มกราคม 2559

สํานั กงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา

2559

LA2383.T5 ป4

การศึกษา 4.0 เป็ นยิง่ กว่าการศึกษา

ไพฑูรย์ สินลารัตน์

2559

LA 1221 ก645

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม

ยุทธ ไกยวรรณ์

2559

LB 1027.47 ย44ก

รายงานการวิจัย การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2559

LB 3051 ีีร451

Finnish Lessons 2.0 : ปฏิรป
ู การศึกษาให ้สําเร็จ บทเรียนแนวใหม่จากฟิ นแลนด์

ซอห์ลเบิรก
์ , ปาสิ

2559

LA 1013.7 ซ19ฟ

เทคนิคการวิจัยเพือ
่ พัฒนาการเรียนรู ้

ิ ฤทธิจ์ รูญ
พิชต

2559

LB 1028.24 พ32ท

รายงานผลการศึกษาการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2559

LB 2822.75 ร451

รายงานผลการศึกษาการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของต่างประเทศ

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2559

LB 2822.75 ร451

รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางเพือ
่ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ของ
สถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

สํานั กงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

LB 2952.5 ส363ร

รายงานการวิจัยเพือ
่ จัดทําข ้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพือ
่ สร ้างความ
เป็ นพลเมือง

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2559

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

2559

LC 71.2 ร451พ
หน ้า 1 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

โรงเรียนทําเอง = Home - made school

วิศษฐ์ วังวิญํู

2558

LC 2015 ว565ร

จิตวิทยาการศึกษา

นุชลี อุปภัย

2558

LB 1051 น728จ

่ หัสสวรรษแห่งคุณภาพ
ก ้าวข ้ามขีดจํากัด สูส

สํานั กงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

2558

LB 2822.75 ก535

เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ
่ การดําเนินการที่เป็ นเลิศ ฉบับปี 2558-2561

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2558

LB2805 ก752

ประสบการณ์นําร่อง CUPT QA : กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (ระบบสร ้างคุณค่า
"ปั ญญาเพือ
่ ความเข ้มแข็งของชุมชน")

กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

2558

LB 2806 ป46

ประวัตค
ิ รู 16 มกราคม 2558

สํานั กงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา

2558

LB 2832.4.T5 ป372

ติดตัง้ และบริหารระบบ e-Learning ด ้วย moodle (ฉบับสมบูรณ์)

อาณั ต ิ รัตนถิรกุล

2558

LB 1028.3 อ618ต

โจ๊ะมอวาคี โรงเรียนชุมชนจัดการตนเอง ตําบลแม่วน
ิ อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ทวิช จตุวรพฤกษ์

2558

LC 45.8.T5 ท179จ

4 วิธส
ี อนแบบใหม่ เพือ
่ ความมีรสนิยมในการเรียนรู ้ เป็ นผู ้มีปัญญา และมีอารยธรรม

โชติ จินตแสวง

2558

LB 1025.3 ช84ส

การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่

อนุวัต ิ คูณแก ้ว

2558

LB 3051 อ223ก

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ Professional Standards Ethics

สํานั กงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา

2558

LB2832.4.T5 ม435

OHEC รายงานประจําปี 2558 สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2558

LA 1223 ส691ร

แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด ้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ : "เสริมสร ้างความ
เข ้าใจ ใฝ่ รู ้ภาษา มุง่ พัฒนาสัมพันธ์ รู ้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน" (พ.ศ.

กระทรวงศึกษาธิการ

2558

LA 1221 ผ834

ประสบการณ์เชิงบริหารในการแก ้ปั ญหาและพัฒนาผู ้เรียนด ้วยระบบการดูแลนั กเรียน
ตามโครงการพ่อหรือแม่และลูกๆในโรงเรียน

โสภณ มนตลักษณ์

2557

LB 2806 ส95ป

เอกสารการสอนชุดวิชา หลักการเรียนรู ้และเทคนิคการฝึ กอบรม : Learning
Principles and Training Techniques หน่วยที่ 8-15

ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

2557

LC 5225.L42 ส162

ถอดบทเรียนการบริการวิชาการ ปี การศึกษา 2558

ฝ่ ายบริการชุมชนและกิจการ
พิเศษ คณะสังคมศาสตร์

2557

LG395.B3381 ม246ก

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู ้เพือ
่ การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ

ทิศนา แขมมณี

2557

LB 1025.3 ท512ศ

คุณธรรมนํ าความรู ้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

องอาจ ชุมสาย ณ อยุธยา

2557

LB 3609 อ598ค

รายงานประจําปี 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

2557

LC 929.3T5 ม245ร

้ เพลิง แกลบ
กรณีโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลเชือ

มูลนิธน
ิ โยบายสุขถาวะ ทีม
นั กวิจัยชุมชน

2557

LB1028 ป185ร

2557

LB 2339.T5 ค962

รายงานการวิจัย โครงการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิก
์ ารดําเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีของสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คูม
่ อ
ื การประเมินนั กศึกษาเพือ
่ รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาประจําปี
การศึกษา 2557

พันธุท
์ พ
ิ า ยุวทองไท

2557

LB 2339.T5 พ568ค

การวิจัยเพือ
่ พัฒนาการบริหารการศึกษา

วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

2557

LB 2805 ว847ก

เอกสารการสอนชุดวิชา หลักการเรียนรู ้และเทคนิคการฝึ กอบรม : Learning
Principles and Training Techniques หน่วยที่ 1-7

ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

2557

LC 5225.L42 ส162

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 2 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

การสร ้างนวัตกรรมเปลีย
่ นผู ้เรียนให ้เป็ นผู ้สร ้างนวัตกรรม

เนาวนิตย์ สงคราม

2556

LB 1027 น835

การจัดการเรียนรู ้ = Learning management

ศศิธร เวียงวะลัย

2556

LB 1060 ศ291ก

เตรียมรับ ขยับรุก ทุกวัย ไทย-อาเซียน

ปิ ต ิ ศรีแสงนาม

2556

LG 395.ท9 ป34ต

เรียนรู ้อดีตลิขต
ิ ปั จจุบันสร ้างสรรค์อนาคต

สํานั กงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการข ้าราชการครูและ

2556

LA 1220 ร832

เทคนิคการบริหารสําหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ

วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

2556

LB 2831.8 ว847ท

หลักวิชาชีพ ทางการศึกษา

จักรพรรดิ วะทา

2556

L 154 จ262ห

ั รัการอ่านและพัฒนาห ้องสมุดโรงเรียน
แนวทางการดําเนินงานส่งเสริมนิสย
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พ.ศ. 2557-2561

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

2556

LB 1050 น853

กรอบคุณวุฒแ
ิ ห่งชาติ

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2556

LB 2822.75 ก188

่ ารปฏิบัต ิ
การสร ้างนวัตกรรม:เปลีย
่ นผู ้เรียนให ้เป็ นผู ้สร ้างนวัตกรรมจากงานวิจัยสูก

เนาวนิตย์ สงคราม

2556

LB 1027 น835ก

2556

LB 3605 น172

ิ นักศึกษา:กรณีจต
นวัตกรรมการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการผ่านกระบวนการกิจกรรมนิสต
ิ
อาสา
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

ิ ฤทธิจ์ รูญ
พิชต

2556

LB 3051 พ647ห

หนั งสือทีร่ ะลึก โอกาสครบรอบ 10 ปี ศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์การแพทย์ท ี่ 3 นครสวรรค์

ศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์การแพทย์ท ี่ 3
นครสววรค์

2556

LG 395.T5 ส46ห

รายงานประจําปี การศึกษา 2556 Annaul Report 2013

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2556

LG 395.T5.ท338 ท338ร

รวมกฏกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศและมติคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กีรติ แก ้วสัมฤทธิ์ และคณะ

2556

LA 1220 ร53

การเขียนวิทยานิพนธ์

ฉลาด จันทรสมบัต ิ

2555

LB 2369 ฉ165

่ มโยงกับ
รายงานการศึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒแ
ิ ห่งชาติของประเทศไทย:เชือ
กรอบคุณวุฒอ
ิ าเซียน

พรพิมล เมธิรานั นท์

2555

LA 1221 พ249ร

การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม : ทฤษฎีและแนวปฏิบต
ั ิ = Inclusive education
management : theory and practice

ภูฟ้า เสวกพันธ์

2555

LC 1200 ภ661ก

เทคนิคการใช ้คําถามพัฒนาการคิด

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์

2555

LB 1590.5 ช432

เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

สิทธิ์ ธีรสรณ์

2555

LB 2369 ส721ค

2555

LB 1177 ส162

่ การสอนระดับปฐมวัยศึกษา : Instructional Media for ชัยยงค์ พรหมวงศ์
เอกสารการสอนชุดวิชา : สือ
Early Chidhildhoo Education หน่วยที่ 1-7
ระเบียบวิธวี จิ ัยทางหลักสูตรและการสอน

บุญเลีย
้ ง ทุมทอง

2555

LB 1028 บ565ร

คําว่าให ้ของครูผู ้ดูแลเด็ก

ผดุง พรมมูล

2555

LB 2832 ค65

่ ทความวิชาการ
จากงานวิจัยสูบ

สิทธิ์ ธีรสรณ์

2555

LB 2369 ส721จ

่ การสอนระดับปฐมวัยศึกษา:Instructional Media for
เอกสารการสอนชุดวิชา:สือ
Early Childhood Education หน่วยที่ 8-15

ชัยยงค์ พรหมวงศ์

2555

LB 1177 ส162
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หน ้า 3 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

สาระน่ารู ้เกีย
่ วกับการศึกษาต่างประเทศ

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

2555

LB 2375 ส676

การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา

จอมพงศ์ มงคลวนิช

2555

LB 2805 จ198ก

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก = Child behavior 21201

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2555

LB 1117 ส162

การพัฒนาคุณลักษณะผู ้เรียนยุคใหม่เพือ
่ รองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองด ้วยการบูรณาการ ไอซีท ี ในการจัดการเรียนรู ้ด ้วยโครงการ

สํานั กงานเลาขาธิการสภา
การศึกษา

2555

LB 1027.43 บ638ร

ระเบียบวิธวี จิ ัยทางหลักสูตรและการสอน

บุญเลีย
้ ง ทุมทอง

2555

LB 1.03E+03 บ56ร

หลักการ แนวคิด ทฤษฏี ทางการบริหารการศึกษา

ภารดี อนั นต์นาวี

2555

LB 2805 ภ64ห

การวิจัยเกีย
่ วกับการบริหารการศึกษา

บุญชม ศรีสะอาด

2554

LB 1028.2 บ72ก

เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา : Teaching Behavior in
Early Childhood Education หน่วยที่ 9-15

ประภาพรรณ สุวรรณศุข

2554

LB 1140 ส162

่ ารปฏิบต
การนํ านโยบายไปสูก
ั ิ : มุมมองในทัศนะทางรัฐศาสตร์ การเมืองและรัฐ
ึ ษาของไทย
ประศาสนศาสตร์ การบริหารและกรณีศก

จุมพล หนิมพานิช

2554

LB 2805 ภ64ก

ทําอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก

ิ ธิช
ั
เสกศักดิ์ อัสวะวิสท
์ ย

2554

LB 2322.2 ส72

การจัดการศึกษาแบบเชิญชวน:นวัตกรรมทางการศึกษา

นิรมล ศตวุฒ ิ

2554

LB 2805 น645

14 วิธส
ี อนสําหรับครูมอ
ื อาชีพ

ทิศนา แขมมณี

2554

LB 1025 ท512ส

่ การสอนระดับประถมศึกษา : Instructional Media gor
เอกสารการสอนชุดวิชาสือ
Elementary Education หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2554

LB 1043.2.T5 ส162

เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา : Teaching Behavior in
Early Childhood Education หน่วยที่ 1-8

ประภาพรรณ สุวรรณศุข

2554

LB 1140 ส162

ประวัตค
ิ รู 16 มกราคม 2554

สํานั กงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา

2554

LA 2383.T5 ล7ป

หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา

ไพฑูรย์ สินลารัตน์

2554

LB 2331 พ975

การพัฒนาหลักสูตร Curriculum Deveopment

นิรมล ศตวุฒ ิ

2554

LB 2806.15 น645

สร ้างงาน e-Learning ด ้วย Courselab

ิ ฏ์สรุ วงศ์
ราตรี วิศษ

2554

LB 1028.5 ร442

่ การสอนระดับประถมศึกษา : Instructional Media for
เอกสารการสอนชุดวิชาสือ
Elementary Rducation หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2554

LB 1043.2.T5 ส162

วิธวี ท
ิ ยาการประเมิน:ศาสตร์แห่งคุณค่า

สมหวัง พิธย
ิ านุวัฒน์

2553

LB 2822.75 ส289ว

สัมมนา Seminar

ั
พล ยาวิชย

2553

LB 2393.5 ผ17ส

การพัฒนาการศึกษาทัง้ ระบบเพือ
่ พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย ครัง้ ที่ 2

สํานั กเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

2553

LA 1221 ก644ร

อ่านไวใน 7 วัน

กอนสแตนท์ ตีนา

2553

LB 1050.54 ก355

สัมมนา=Seminar

ั
ผล ยาวิชย

2553

LB 2393.5 ผ191ส

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17
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่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

การพัฒนาการศึกษาทัง้ ระบบเพือ
่ พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย ครัง้ ที่ 1

สํานั กงานเลขาธิการสภา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

2553

LA 1221 ก6431

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2553

LB 1044.87 ธ468ห

สร ้างระบบ e-Learning ด ้วย moodle ฉบับสมบูรณ์

อาณั ต ิ รัตนถิรกุล

2553

LB 1028.3 อ618

การพัฒนาหลักสูตรและการนํ าไปใช ้

สุนทร โคตบรรเทา

2553

LB 2806.15 ส788ก

การพัฒนาหลักสูตร Curriculum Development

บุญเลีย
้ ง ทุมทอง

2553

LB 1570 บ432ก

การสอนคิดด ้วยโครงงาน : การเรียนการสอนแบบบูรณาการ

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ; พเยาว์
ยินดีสข
ุ ; ราเชน มีศรี

2553

LB 1139.35.P8 พ642ก

หลักการสอน

อาภรณ์ ใจเทีย
่ ง

2553

LB 1025.3 อ631ห

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการบริหารทางการศึกษา

ภารดี อนั นต์นาวี

2553

LB 2805 ภ64ห

สร ้างระบบ E - Learning moodle

อาณั ต ิ รัตนถิรกุล

2553

LB 1028.68 อ24ส

เทคนิคการใช ้คําถามพัฒนาความคิด

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์

2553

LB 1590.5 ช432ท

กว่าจะมาเป็ นดอกเตอร์

แหลม หญ ้าคา

2553

LB 2386 ห835ก

ความเป็ นครู

่ จิต
ยนต์ ชุม

2553

LB 2833.4.T5 ย134ค

จุดเทียนส่องทาง

อัมพร พงษ์ กังสนานั นท์

2553

LA 1221 อ564จ

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐอิตาลี

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2553

LA 797.5 ส691ร

ถอดรหัสอ่านเร็ว = Hi-speed reading

ลุงไฮสไตน์

2553

LB 1050.54 ล629

กลยุทธ์การสอนตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา

ไพฑูรย์ สินลารัตน์

2553

LB 2322.2 พ493ก

ประวัตค
ิ รู 16 มกราคม 2552

คุรส
ุ ภา

2552

LA 2383.T35 ค47ป

รายงานการสัมนา เรือ
่ ง การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

สํานั กงานเลขาธิการสภา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

2552

LA 1224.S69 ส46

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2551

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552

LA 1221 ร623ส

รายงานวิจัยเรือ
่ งสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

2552

LB 2952.6.S6 ส925ธ

สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ 2552

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2552

LB 2301 ก2713

ประมวลสาระชุดวิชา : การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธก
ี ารทางการสอน:Curriculum
Development and Instructional Methodology หน่วยที่ 8-15

สิรวิ รรณ ศรีพหล

2552

LB 2806.15 ส162

ตลาดนั ดความรู ้ครูปฐมวัย

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา

2552

LB 1139.3.T5 ส199

คูม
่ อ
ื การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สําหรับสถานประกอบการจากการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา

ชํานาญ บูรณโอสถ; พันทิพา
รุง่ เรืองวารินทร์; รัชดา ชัชวาลย์

2552

LB 2331.65.T5 ช215ค
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่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ตลาดนั ดความรู ้ครูปฐมวัย:บันทึกประสบการณ์ความสําเร็จด ้านการสอนเด็กปฐมวัย

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

2552

LB 1139.3.T5 ต199

จิตวิทยาการศึกษา

สุรางค์ โคว ้ตระกูล

2552

LB 1051 ส858

ประมวลสาระชุดวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธก
ี ารสอน:Curriculum
Development and instructional methodology หน่วยที่ 1-7

สิรวิ รรณ ศรีพหล

2552

LB 2806.15 ส162

ิ การสอน
พัฒนาทักษะการคิดพิชต

สุคนธ์ สินธพานนท์

2552

LB 1590.3 ส748

นี่คอ
ื จุด : บันทึกการพัฒนาอัจฉริยภาพของชาวไทย

สุรพล ฤทธิร์ วมทรัพย์

2552

LB 2806.36 ส31น

รายงานการวิจัยเรือ
่ งภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี

พิณสุดา สิรธิ รังศรี

2552

LA 1221 พ663ร

มาตราฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา

สมาคมสหกิจศึกษาไทย

2552

LC 1049.8.T5 ม435

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรือ
่ งการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการการเรียนรู ้กับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา = Work-Integrated

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552

LB 1060 ศ546

รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกทีห
่ ลากหลาย

ทิศนา แขมมณี

2552

LB 1025.3 ท383ร

นานาทรรศนะการจัดการความและการสร ้างองค์การเรียนรู ้

เจษฎา นกน ้อย

2552

LB 2085 จ755น

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู ้เพือ
่ การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ

ทิศนา แขมมณี

2552

LB 1025.3 ท582ศ

เครือข่ายวิจัยทางการศึกษา

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาพลัง
แผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์

2551

LB 1044.7 ส888ค

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู ้เพือ
่ การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ

ทิศนา แขมมณี

2551

LB 1025.3 ท283ศ

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2550

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2551

คูม
่ อ
ื มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในสหราชอาณาจักร : คูม
่ อ
ื แนะนํ า
สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร ปี 2551

LA 1221 ส623ส

2551

L 915 ค726

รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกทีห
่ ลากหลาย

ทิศนา แขมมณี

2551

LB 1025.3 ท512ร

คูม
่ อ
ื การพัฒนาโรงร่างการวิจัย : Handbook for Research Proposal

พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป์

2551

LB 2369 พ795ค

การสร ้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้สําหรับผู ้เรียนชาวไทย

คริสโตเฟอร์ จอห์นสัน

2551

LB 1732 ค213ก

ความเป็ นอิสระของมหาวิทยาลัยไทย

จรัส สุวรรณเวลา

2551

LB 2341 จ158

ออกภาษา

อุทัย ดุลยเกษม

2551

LA 2383.T5 อ819อ

อาจารย์มอ
ื อาชีพ แนวคิด เครือ
่ งมือ และการพัฒนา

ไพฑูลย์ สินลารัตน์

2551

LB 1778 อ599

คุณธรรมนํ าความรู ้: รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าความเป็ นมนุษย์

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

2550

LB 3609 อ598

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข ้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี การศึกษา 2550

คณะกรรมการอุดมศึกษา ,
สํานั กงาน

2550

LB 2351 ค121ร

การออกแบบการสอนและบูรณาการ

ดร.ฆนั ท ธาตุทอง

2550

LB 1025.3 ฆ219ก
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่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

ิ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สรุปโครงการเสริมสร ้างและพัฒนาศักยภาพนิสต
และเอกชน ปี 2548

สํานั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2550

LC 5230 ส652ส

6 เดือน การขับเคลือ
่ นคุณธรรมนํ าความรู ้

กระทรวงศึกษาธิการ

2550

L 591 ห111

สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั เนื่องในโอการ
ฉลองสิรริ าชสมบัตค
ิ รบ 60 ปี

สํานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา

2550

LB 15 ส646ส

การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศญีป
่ น
ุ่

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550

LB 2806 ก256ก

ปุจฉา - วิสัชนามหาวิทยาลัย กรณีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3

อดุลย์ วิรย
ิ เวชกุล

2550

LA 225 อ133ป

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกระดับการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน (พ.ศ.
2544-2548)

สมหวัง พิธย
ิ านุวฒ
ั น์

2550

LB 2822.75 ร26พ

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2544-2548)

สมหวัง พิธย
ิ านุวฒ
ั น์

2550

LB 2324 ร451ก

ิ านุวฒ
ั น์
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกด ้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2544-2548) สมหวัง พิธย

2550

LB 74482 ส691ร

จิตวิทยาการศึกษา

สุรางค์ โค ้วตระกูล

2550

LB1051 ส858

รายงานวิจัย: แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัตด
ิ เี ลิศ

นงลักษณ์ วิรัชชัย

2550

LB 1028.25 น148ร

้ เรียน
การวิจัยปฏิบัตก
ิ ารในชัน

สุวม
ิ ล ว่องวาณิช

2550

LB 1028.24 ส882

หลักการสอน

อาภรณ์ ใจเทีย
่ ง

2550

LB 1025.2 อ631ห

2550

LB 2391.G7 ค695

คูม
่ อ
ื มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในสหราชอาณาจักร
การจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี 2547 - 2548

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550

LC 1047.T35 ส691ก

รายงานการวิจัยเรือ
่ ง การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550

LB 1696.6 ส691ร

การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรป
ู การศึกษา : เอกสารตําราหลัก ประกอบการเรียนการ
สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท ้องถิน
่ วิชา การบริหาร

ธีระ รุญเจริญ

2550

LB 2952.5 ธ662ก

พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปี การศึกษา 2549

สงขลานครินทร์,มหาวิทยาลัย

2550

LB 2381 ส133พ

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู ้เพือ
่ การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ

ทิศนา แขมมณี

2550

LB 1025.3 ท512

รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550

ธรรมศาสตร์

2550

LG 7415 2550 ธ361ม

ข ้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข ้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2550

สํานั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2550

LB 2353.8ท9 ส35ข

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Development Of School Curriculum

สิรพ
ิ ัชร์ เจษฎาวิโรจน์

2550

LB 1629.5.T5 ส731ก

คูม
่ อ
ื การศึกษาต่อต่างประเทศ TIECA GUIDE 2007

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศ

2550

LB 2375 ส293ค

สรุปรายงานการวิจัยเรือ
่ งการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช ้จ่ายเพือ
่ การศึกษา

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550

LB2829.3.T5 ส356

ทีร่ ะลึกพิธป
ี ระกาศเกียรติคณ
ุ ครูภาษาไทยดีเด่นประจําปี 2550

สํานั กงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา

LB 2838.3 ส64ท

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

2550

หน ้า 7 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

เกมและกิจกรรมเพือ
่ พัฒนาพหุปัญญา (MI) และลักษณะนิสัยทีด
่ ี

บีเชเนอร์ ลินเน

2550

LB 1592 บ352

พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยพิษณุโลก

วิทยาลัยพิษณุโลก

2550

LB 2381 พ765พ

รายงานการวิจัย: คุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ของผู ้ทีเ่ รียนในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ ไพฑูรย์ สินลารัตน์

2550

LC 191.8T35 พ975ร

2550

LD 2151 ก768

หลังกําแพงฮาร์วาร์ด : เรียนรู ้ความเป็ นเลิศทางปั ญญา = Inside Harvard enter to
gorw in wisdom

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

รายงานการวิจัย เรือ
่ ง แผนพัฒนากําลังคนด ้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550

LC 1041 ส691ร

รายงานประจําปี 2549 สํานั กบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สํานั กบริหารการวิจัย

2550

LG 7415 ส691ร

รายงานการวิจัย เรือ
่ ง สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

2550

LA 1224.S69 ส57ร

เรียนปริญญาเอกอย่างไรให ้สําเร็จตามเป้ าหมาย

จําเนียร จวงตระกูล

2550

LB 2386 จ356

ลิขต
ิ ไว ้ด ้วยใจผูกพัน

ธนู กุลชล

2550

LG 395.ก374 ธ37ก

รายงานการวิจัย: รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการสําหรับ
เขตพืน
้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา

ั กาญจนวาสี และคณะ
ศิรช
ิ ย

2550

LB 1028 ค452ร

รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ ง การศึกษาระบบทวิภาคีหรือระบบฝึ กหัด

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550

LC 1047.T3 ส691ร

สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั เนื่องในวโรกาส
ฉลองสิรริ าชสมบัตค
ิ รบ 60 ปี

สํานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา

2550

LB2832.4.ท9 ส642

หลังกําแพงฮาร์วาร์ด: เรียนรู ้ความเป็ นเลิศทางปั ญญา

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์

2550

LD 2165 ก57ห

่ ค
โครงการวิจัยบูรณาการ: การเปลีย
่ นผ่านการศึกษาเข ้าสูย
ุ เศรษฐกิจฐานความรู ้

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

2550

LC 94.TA พ975ค

รายงานการวิจัย: การพัฒนารูปแบบการเสริมสร ้างการรู ้สารสนเทศสําหรับสังคมไทย

อาชัญญา รัตนอุบล

2550

LB 1028 อ614ร

รายงานการวิจัย: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CRP

้ พาณิช
จันทร์เพ็ญ เชือ

2550

LC 94.T4 จ272ร

รายงานการวิจัย: การพัฒนาและการนํ านวัตกรรมทางการศึกษาจากห ้องปฏิบัตก
ิ าร
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สูโ่ รงเรียน

ั รัตนภิญโญพงษ์
ชูชย

2550

LB 2301 พ493ก

รายงานการวิจัย: การพัฒนาและการนํ านวัตกรรมทางการศึกษาจากห ้องปฏิบัตก
ิ าร
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สูโ่ รงเรียน

พิมพันธ์ เดชะคุปต์

2550

LB 1027 พ721ร

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย: คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝั งคุณธรรม
จริยธรรมของประเทศต่าง ๆ

เจือจันทร์ จงสถิตอยู่

2550

LC 251 จ822ร

คูม
่ อ
ื การเรียนการสอนการคิดวิเคระาห์วจิ ารณ์

อําพร ไตรภัทร

2549

LB 2395.35 ค695

คูม
่ อ
ื บัณฑิตจบใหม่และผู ้สนใจสมัครงานแบบมั่นใจว่าได ้งาน

โชติกานต์ เที่ยงธรรม

2549

LG 395.T5 ช84ค

รายงานประจําปี 2549 สํานั กงานและบริการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
คุณทหารลาดกระบั

2549

LG 7415 2549 ส196ร

เรียนจากแชมป์ เพือ
่ เป็ นแชมป์ สําหรับองค์กรการศึกษา

สํานั กเลขานุการคณะกรรมการ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

2549

LB 2341 ส615ร

เรียนจากแชมป์ เพือ
่ เป็ นแชมป์ สําหรับองค์การศึกษา

สํานั กงานเลขานุการ
คณะกรรมการรางวัลคุณภาพ

2549

LB 2822.75 ร831

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 8 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

การวิจัยทางการศึกษา

เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์

2549

LB 1028 ช756

สถาบันอุดมศึกษาไทย

สถาบันอุดมศึกษาไทย

2549

L 592 ส16ส

สถิตก
ิ ารศึกษาของประเทศไทยปี การศึกษา 2548

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549

L 370 ส691ส

6 เดือนแห่งการขับคลือ
่ นปฏิรูปการศึกษารวมพลังปั ญญา

กระทรวงศึกษาธิการ

2549

L 591 ก218ห

การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย

นภเนตร ธรรมบวร

2549

LB 1590.3 น196ก

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2549/2550 การแก ้ปั ญหาและการปฏิรป
ู การศึกษาอย่าง
เป็ นระบบองค์รวม

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549

LB 41 ส118ส

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกีย
่ วข ้อง

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2549

LB 2349 ม435

รายงานประจําปี 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
มหาวิทยาลัย

2549

LG 7415 592ร

สถิตส
ิ ํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2549

บรรณาธิการและเผยแพร่รายงาน 2549
สุพรศรี สุภายศ

LC 45.8.T5 ส184ส

รายงานประจําปี 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

2549

LG 7415 ส851ร

รายงานประจําปี 2549 การพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549

LG 7415 ช762ร

การบริหารตามหลักอริยสัจสี่

สําเริง บุญเรืองรัตน์

2549

LG 395.ก291 ส648ก

้ เรียน
การวิจัยปฏิบัตก
ิ ารในชัน

สุวม
ิ ล ว่องวาณิช

2549

LB 1028.24 ส882

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด ้านอุดมศึกษากับต่างประเทศ

สถาบันคลังสมองของชาติ

2549

LB 2333 ย47ย

รพี 49

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2549

LG 395.T5.อ584นต อ584ร

รายงานประจําปี 2549 กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

2549

LB 2882.4ท9 ศ615ร

รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2549

LG 395.B36 2549 ม192ร

วิจัยทางการศึกษา

พิสณุ ฟองศรี

2549

LB 1028 พ771

ครูเคล ้า คชาฉั ตร ครูของรัฐบุรษ
ุ

ถนอม ขุนเพ็ชร์

2549

LB 2832.4.T5 ถ131

รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรป
ู การศึกษาของประเทศในกลุม
่ อาเซียน

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549

LA 1251 พ522ร

อาจารย์ทป
ี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ : หน ้าทีแ
่ ละบทบาท

ชนิตา รักษ์พลเมือง

2549

LB 2343 ช153

คําศัพท์การเขียนรายงาน วิทยานิพนธ์ และสุนทรพจน์

เจริญ เจษฎาวัลย์

2549

LB 2369 จ722พ

การวัดผลและการสร ้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ : Measurement and Achievement
Test Construction

เยาวดี วิบล
ู ย์ศรี

2549

LB 3058.T5 ย538

จากประสบการณ์ครูดนตรี

ณั ชชา โสคติยานุรักษ์

2549

LA 2383.T5 ณ216จ

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 9 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

รายงานสถิตก
ิ ารศึกษา ปี การศึกษา 2549

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์

2549

LG 7415 ร425ร

่ ค
สัตตศิลา หลักเจ็ดประการสําหรับ:การเปลีย
่ นผ่านการศึกษาเข ้าสูย
ุ เศรษฐกิจ
ฐานความรู ้

ไพฑูรย์ สินลารัตน์

2549

LB 1028.3 พ976

้
รายงานการวิจัย เรือ
่ ง ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลสัมฤทธิท
์ างการเรียนของนั กเรียนชัน
มัธยมศึกษาตอนต ้น

สํานั กงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

2549

LB 1607 ร451ป

จิตวิทยาการศึกษา

สุดใจ เหล่าสุนทร

2549

LB 1051 ส44

ปรัชญาการศึกษา

สําเริง บุญเรืองรัตน์

2549

LB 125 ส712ป

ศักดิไ์ ทย สุรกิจบวร

2549

LB 2831.8 ศ325

การแสวงหาและแนวทางการพัฒนาภาวะผู ้นํ าของผู ้บริหารมืออาชีพ : กรณีผู ้บริหาร
การศึกษาและผู ้บริหารสถานศึกษา

เลขเรียกหน ังสือ

่ วามเป็ นเลิศ Seminar For Excellence
การจัดการสัมมนาสูค

ไพพรรณ เกียรติโชคชัย

2549

LB 2393.5 พ982ก

่ ค
สัตตศิลา หลักเจ็ดประการสําหรับการเปลีย
่ นผ่านการศึกษาเข ้าสูย
ุ เศรษฐกิจ
ฐานความรู ้

ไพฑูรย์ สินลารัตน์

2549

LB 1027 พ975ส

รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานของประเทศ
แคนาดา

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548

LC 1035.8.C2 ส691ร

การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการสอนเพือ
่ เสริมสร ้างดุลยภาพของสมรรถนะทาง
ิ นั กศึกษา
ปั ญญา อารมณ์ และจริยธรรมของนิสต

วรลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

2548

LB 2831.876 ว229ก

เทคนิคเรียนดี

คิดซี

2548

LB 1060 ค432ท

เรียนไปกระโดดไป สไตล์จงิ โจ ้

ซําเหมาน ้อย

2548

LB 2376.6.A8 ซ231ร

การประกันคุณภาพการศึกษา = Quality Assurance :QA

กระทรวงศึกษาธิการ

2548

LA 1223.7 ก218ก

อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต ้กระแสการค ้าเสรีข ้ามชาติ

คณาจารย์จฬ
ุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2548

LB 2329.8 อ175

รายงานการวิจัยการปลูกฝั งคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่านกระบงนสร ้างสรรค์ของแกน
นํ าโรงเรียนวิถพ
ี ท
ุ ธ

อดิศร จันทรสุข

2548

LC 929.3 อ536ร

การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษา ครัง้ ที่ 11

สํานั กงานเลขาสภาการศึกษา

2548

LB 1028 ส691ก

60 ปี คุรส
ุ ภา

คุรส
ุ ภา, สํานั กงานเลขาธิการ

2548

LA 2301 ค689ห

่ สารเพือ
เทคโนโลยีและการสือ
่ การศึกษา

กิดานั นท์ มลิทอง

2548

LB 1028.3 ก669พ

รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานของประเทศ
มาเลเซีย

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548

LC 1035.8.M4 ส691ร

้ เรียน =Action Research
การวิจัยในชัน

กระทรวงศึกษาธิการ

LB 1028 ก218ก

รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานของประเทศ
ออสเตรเลีย

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548

LC 1035.8.A81 ส691ร

รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548

LB 2832.4.U5 ร64

การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ = Child Centered

กระทรวงศึกษาธิการ

2548

LB 1029.C45 ก446จ

การศึกษาทางเลือกโลกแห่งการเรียนรู ้นอกโรงเรียน

สุชาดา จักรพิสท
ุ ธิ์

2548

LC 46.3 ส759ก

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

2548

หน ้า 10 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

การบริหารแบบยึดโรงเรียนเป็ นฐาน = School Based management

กระทรวงศึกษาธิการ

2548

LB 2806.35 ก459

การประเมินสภาพตามจริง = Authentic Assessment Approach : AAA

กระทรวงศึกษาธิการ

2548

LB 3058.T5 ก491

่ การสอน = Media Creating
การผลิตและการใช ้สือ

กระทรวงศึกษาธิการ

2548

LB 1044.88 ก491

คูม
่ อ
ื การเลือ
่ นวิทยฐะครูชาํ นาญการ

ั
ปานรวี ยงยุทธวิชย

2548

LB 2839 ป547ค

ไอซีทเี พือ
่ การศึกษา

กิดานั นท์ มลิทอง

2548

LB 1028.5 ก669อ

รายงานผลการวิเคราะห์สภาวะการขาดแคลนครูในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน
้
พืน
้ ฐาน

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548

LB 2832.4 ท9ว67

รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานของประเทศไทย สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548

LC 1035.8.T5 ส691ร

่ ังคมแห่งการเรียนรู ้= Prime
นายกทักษิณ:ผู ้จุดประกายรักการอ่านเพือ
่ นํ าไปสูส
Minister Taksin:the leader who inspi

ทักษิณ ชินวัตร

2548

LB 2341.8 ท338น

คูม
่ อ
ื ฉลาดเลือก ปวช.-ปวส.-ปริญญา สาขาไหนได ้งาน เร็ว ดี ก ้าวหน ้า

อนิรท
ุ ดวงสอดศรี

2548

LB 1027.5 อ177ค

รายงานประจําปี 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 2548
เกล ้าธนบุร ี

LG 7415 จ195ร

ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้ เดิม

ั กาญจนวาสี
ศิรช
ิ ย

LB 3051 ศ452

รางงานสรุปสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548

LB 2832 ร65

้ เรียน
การวิจัยปฏิบัตก
ิ ารในชัน

สุมาลี จันทร์ชลอ

2548

LB 1028.24 ส842ก

่ วามเป็ นเลิศ
การจัดการสัมมนาสูค

ดร.ไพพรรณ เกียรติโชคชัย

2548

LB 2393.5 พ982ก

กลเม็ดการอ่านให ้เก่ง

สมบัต ิ จําปาเงิน

2548

LB 1050 ส254ก

่ ศ
สูท
ิ ทางการบริหารการศึกษา

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2548

LB 2805 ช486ส

่ สารเพือ
เทคโนโลยีและการสือ
่ การศึกษา

กิดานั นท์ มลิทอง

2548

LB 1028.3 ก669พ

การสอนแบบบูรณาการ

เบญจมาศ อยูเ่ ป็ นแก ้ว

2548

LB 1025.3 บ784ก

เหลียวหลัง แลหน ้า ขุนพลการศึกษาไทย

กวี รังสิวรารักษ์

2548

LA 1221 ก325ห

จิตวิทยาการศึกษา

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

2548

LB 1051 ป474

พระราชบัญญัตม
ิ หาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548

สํานั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2548

LG 395.T5

้ ประถมศึกษา
กิจกรรมการเขียนสร ้างสรรค์ในชัน

อัจฉรา ชีวพันธ์

2548

LB 1536 อ498ก

้ เรียน
การวิจัยปฏิบัตก
ิ ารในชัน

สุวม
ิ ล ว่องวาณิช

2548

LB 1028 ส882ก

จริยศาสตร์ : ทฤษฎีจริยธรรมสําหรับนั กบริหารการศึกษา

จําเริญรัตน์ เจือจันทร์

2548

LB 2831.826.T5 จ374จ

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

2548

ส691พ 2548

หน ้า 11 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

การสอนคิดด ้วยโครงงาน

พิมพันธ์ เดชะคุปต์

2548

LB 1027.43 พ721

รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกทีห
่ ลากหลาย

ทิศนา แขมมณี

2548

LB 1027 ท512ร

โลกทัศน์ใหม่ของครู...สู่ N.T.Q.

กีรติ

2548

LB 1029.C43 ก398ล

่ สารเพือ
เทคโนโลยีและการสือ
่ การศึกษา

กิดานั นท์ มลิทอง

2548

LB 1028.3 ก669พ

สร ้าง CAI และ E- Learning ด ้วย Authorware ฉบับสมบูรณ์

สราญ บริสท
ุ ธิกล
ุ

2548

LB 1028.66 ส351ส

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู ้ตามกลุม
่ สาระการเรียนรู ้ภาษาไทย

สํานั กงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2547

LB 1029.C45 ส691ร

รายงานการสงเคราะห์รป
ู แบบการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของครูต ้นแบบ ตาม
พระราชบัญญัตก
ิ ารศึกแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 1027 ส691ร

รายงานผลการสัมมนาบุคลากรงานทะเบียบและประมวลผลการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547

LB 2832.4.T35 ม246ร

1 นาทีแนะวิธเี รียนเก่ง

ครูแว่น

2547

LB 1060 ค167

่ การเรียนการสอนบนอินเตอร์เน็ ต [หนั งสือโครงงาน]
ระบบสือ

รัตนา สาโรชน์ ; บุษบา ปองไป 2547

LB 1028.3

ผ่าทางตัน ปฎิรป
ู การศึกษา

สถาบันวิถท
ี รรศน์ มูลนิธวิ ถ
ิ ท
ี รรศน์ 2547

LA 1221 ส181ป

14 วิธส
ี อนสําหรับครูมอ
ื อาชีพ

ทิศนา แขมมณี

2547

LB 1025.3 ท512ส

รายงานการศึกษาดูงานและการสัมมนากลุม
่ ย่อย

คณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา

2547

LB 1570 ค125ร

รายงานการวิจัยเรือ
่ งการศึกษา การวิเคราะห์ รูปแบบทีเ่ หมาะสมในการพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทย

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2547

LB 2301 ส691ร

การเขียนวิทยานิพนธ์

นเรศ สุรสิทธิ์

2547

LB2369 น266ก

การเขียนรายงานทางวิชาชีพ = Professional Report Writing

ธนู ทดแทนคุณ

2547

LB 1047.3 ธ281

รายงานการสงเคราะห์รป
ู แบบการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของครูต ้นแบบ ตาม
พระราชบัญญัตก
ิ ารศึกแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 1027 ส691ร

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

สํานั กงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

LB 2952.5 ส691ก

รายงานการสงเคราะห์รป
ู แบบการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของครูต ้นแบบ ตาม
พระราชบัญญัตก
ิ ารศึกแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 1027 ส691ร

กรณีตัวอย่าง : รูปแบบการวิจัยและพัฒนาเองนั กวิจัยในพืน
้ ทีโ่ ครงการโรงเรียนปฎิ
รูปการเรียนรู ้เพือ
่ พัฒนาคุณภาพผู ้เรียน

ศศิธร เล็กสุขศรี

2547

LB 1027 ศ291ก

กฎหมายการศึกษาเล่ม 1

สํานั กงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

2547

LB 2767 ส263ก

รพี'2547 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2547

LG 395.T5 ม246ร

่ ้าวแรกแห่งศตวรรษที่ 7
60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากอดีตสูก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2547

LG 395.T5 ม246ห

พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547

LB 2391.T5 ม246ร

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

2547

ร375ร ร375ร

หน ้า 12 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

C&D : สุดยอดนวัตกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ผู ้เรียนมิตใิ หม่ของการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการของข ้าราชการครู

ถวัลย์ มาศจรัล

2547

LB 2369 ถ267ส

กระดานดําเปลีย
่ นสี

ชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์

2547

LA 1221 ช262ก

รายงานบริการวิชาการแก่สงั คมปี งบประมาณ 2546

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพ
เกล ้าพระนครเหนือ

2547

LG 395.T5 ส181ร

รายงานประจําปี วท
ิ ยาลัยตาปี ปี การศึกษา 2547

วิทยาลัยตาปี

2547

LG 7415 ว585ร

การประชุมทางวิชาการการวิจัยเกีย
่ วกับการปฏิรป
ู การเรียนรู ้

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 2806 ส691ก

รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 27 มิถุนายน 2547

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2547

LB 3621.67 ธ361ร

การปฏิรป
ู การศึกษาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั

ั มูลศิลป์
วุฒช
ิ ย

2547

LA 1221 ว865

รายงานประจําปี 2546 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพ
เกล ้าพระนครเหนือ

2547

LG 395.B33 ส181ร

รายงานประจําปี 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้านสมเด็จ
เจ ้าพระยา

2547

LG 395.T5 ม246ร

รายงานการสงเคราะห์รป
ู แบบการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของครูต ้นแบบ ตาม
พระราชบัญญัตก
ิ ารศึกแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 1027 ส691ร

รายงานประจําปี 2545-2546 มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

LG 395.T5 ม246ร

รายงานการสงเคราะห์รป
ู แบบการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของครูต ้นแบบ ตาม
พระราชบัญญัตก
ิ ารศึกแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 1029.C45 ป442ต

รายงานข ้อมูลนั กศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2547

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพ
เกล ้าพระนครเหนือ

2547

LG 395.B33 ส181ร

ปี ท8
ี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2547

LB 2391 ม246ป

รายงานการสงเคราะห์รป
ู แบบการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของครูต ้นแบบ ตาม
พระราชบัญญัตก
ิ ารศึกแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 1027 ส691ร

รายงานการสงเคราะห์รป
ู แบบการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของครูต ้นแบบ ตาม
พระราชบัญญัตก
ิ ารศึกแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 1027 ส691ร

การรายงานผลงานการศึกษาวิชาการประเมินหลักสูตร

เพลินพิศ บุญเหลือ

2547

LB 2806 พ925ก

รายงานการสงเคราะห์รป
ู แบบการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของครูต ้นแบบ ตาม
พระราชบัญญัตก
ิ ารศึกแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 1027 ส691ร

รายงานผลการประเมินการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานของโรงเรียน
เอกชน

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 379 ส691ร

รายงานประจําปี 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้านสมเด็จ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้านสมเด็จ

2547

2547

LG 395.T5 ม246ร

2547

LB 2353.26.T5 ส691บ

ข ้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข ้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2547

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

การวัดผลและการกํากับการดําเนินงานขององค์การ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2547

LG 395.T5 ส181ก

การวางแผนการสอนและการะประเมินหลักสูตรสําหรับผู ้เรียนทีป
่ ั ญหาในการเรียน
วิชาพลศึกษา : สหราชอาณาจักร : เอกสารแปลและเรียบเรียง

ไพศาล หรูพาณิชย์กจิ

LB 2331.6S.T5 พ996ก

แนวทางการพัฒนาครูโดยใช ้โรงเรียนเป็ นฐาน

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

2547

LB 2832.4.T5 ภ352

หน ้า 13 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู ้เพือ
่ การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ

ทิศนา แขมมณี

2547

LB 1025.3 ท512

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพือ
่ นํ าเสนอผลงานวิจัยครัง้ ที่ 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้านสมเด็จ
เจ ้าพระยา

2547

LB 1028 ม246อ

ึ ษา
การวิจัยแบบร่วมมือทีใ่ ช ้ชุมนุมเป็ นฐานในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรกรณีศก
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระดับประถมศึกษาทีบ
่ ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่

อมรรัตน์ วัฒนาธร

2547

LB 2831.876 อ286ก

สภาพการณ์และฐานะข ้อมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย : รายงาน
การวิจัย

ยุทธชัย เฉลิมชัย

2547

LC 40 อ419ร

สรุปผลการดําเนินงาน : โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้เพือ
่ ป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาเอดส์ สํานั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2547

LA 410 ส532ส

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ เพือ
่ ป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาเอดส์ สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2545 - 2546

2547

LC 212.86 ส691ส

การศึกษาแนวทางการหาคุณภาพรายการโทรทัศน์ "รายการนายกทักษิณฯคุยกับ
ประชาชน"

สุทต
ิ ิ ขัตติยะ

2547

LB 1044.8 ส785ก

สังคมได ้อะไรจากการปฎิรป
ู การศึกษา

ั วัลลิโภดม ; สํานั ก
ขรรค์ชย
งานปฎิรป
ู การศึกษา(สปศ.)

2547

LB 2806 น148

หนั งสือทีร่ ัลก
ึ งานครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2547

LG 395.T5 ม246ห

นวัตกรรมการศึกษา: แผนการจัดกิจกรรมการใช ้หนั งสือสําหรับเด็กปฐมวัย

ถวัลย์ มาศจรัล

2547

LB1028.3 ถ267ผ

บันทึกประสบการณ์ การปฏิรูปการเรียนรู ้ทั ง้ โรงเรียน:กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ ้านนาวง
จังหวัดพัทลุง

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 2805 พ433พ

ครูภม
ู ป
ิ ั ญญาไทยรุน
่ ที่ 3 ภาคใต ้

สํานั กงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2547

L 961.T35

งานวิจัยเรือ
่ งการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพือ
่ ปฏิรป
ู การเรียนรู ้

สําราญ กําจัดภัย

2547

LB 2331.7 ส698ง

โครงการหนึง่ อําเภอ หนึง่ โรงเรียนในฝั น

สํานั กพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 2547
การศึกษา

LC 94.T5 ค962

คุรส
ุ ดีประจําปี 2546

สํานั กงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา

2547

LB 2832.4.T5 ส691ค

โจทย์วจิ ัยทางการศึกษาเพือ
่ การพัฒนาประเทศ:แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบ
บูรณาการ

พฤทธิ์ ศิรบ
ิ รรณพิทักษ์

2547

LB 1028.25.T5 พ435จ

ไชลด์เซ็นเตอร์ สํานวนซํ้าซากของการศึกษาไทย

พิพัฒน์ พสุธารชาติ

2547

LB 1029.C45 พ697

นครอรุณรุง่

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LC 5225.L42 ส691น

ความคิดเห็นของผู ้ใช ้รถยนต์ตอ
่ พฤติกรรมการใช ้เข็มขัดนิรภัยในจังหวัดอ่างทอง =
CAR USER OPINION TOWARD THE SAFETY BELT BEHAVIOR IN

กาญจนาฐิตก
ิ ร ชัยกิมานนท์

2547

LB 1584

ธรรมศาสตร์ประกาศนาม

มารุต บุนนาค

2547

LG 395.T5

ครูภม
ู ป
ิ ั ญญาไทย รุน
่ ที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก

สํานั กงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2547

LB 2832.4.T5 ส691ค

ครูภม
ู ป
ิ ั ญญาไทย รุน
่ ที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สํานั กงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2547

LB 2832.4.T5 ส691ค

ครูภม
ู ป
ิ ั ญญาไทย รุน
่ ที่ 3 ภาคเหนือ

สํานั กงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2547

LB 2832.4.T5 ส691ค

ทําเนียบศาสตราจารย์ของคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

สํานั กส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริหาร สํานั กงานปลัด

2547

LB 2331.74 ส691ท

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

ส691ค 2547

ก425ค ก132ค
ม484ธ 2547

หน ้า 14 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

อ่านสนุก - ปลุกสํานึก เล่ม 2

อัจฉรา ชีวพันธ์

2547

LB 1577.T5 อ498อ

การอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

2547

LB 2331.44 ส691ก

ความพึงพอใจในการปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ องผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ = SATISFACTION OF SECONDNRY SCHOOL

กนกทิพย์ บํารุงศรี

2547

LB 2831.8

บันทึกประสบการณ์การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทัง้ โรงเรียน:กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ ้ายแหลม
จังหวัดเพชรบุร ี

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 2805 ร117ค

บันทึกประสบการณ์ การเรียนรู ้ทัง้ โรงเรียน:กรณีตัวอย่างโรงเรียนหารเทา จังหวัด
พัทลุง

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 2805 ส691บ

เรียนฟรีทย
ี่ โุ รป

รอน คําอินไชย

LB 2376.6 ร185ร

บันทึกประสบการณ์การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทัง้ โรงเรียน:กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ ้านสํานั ก
จังหวัดระนอง

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 2805 ก432

บันทึกประสบการณ์การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทัง้ โรงเรียน:กรณีตัวอย่าง โรงเรียนอนุบาล
เมืองเชียงราย(สันทรายราษฏ์ดรุณานุเคราะห์)

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 2805 ว171

บันทึกประสบการณ์การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทัง้ โรงเรียน:กรณีตัวอย่างโรงเรียนวัดเกษม
รัตน์ จังหวัดสงขลา

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 2805 พ874

บันทึกประสบการณ์การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทัง้ โรงเรียน:กรณีตัวอย่างโรงเรียนคงคาราม
จังหวัดเพชรบุร ี

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 2805 ร117ค

่ ัน
บันทึกผู ้นํ า..สานสูฝ

สํานั กงานคณะกรรมการศึกษา
ขัน
้ พืน
้ ฐานกระทรวงศึกษาธิการ

2547

LB 2952.5 บ268

การเรียนรู ้โดยใช ้ปั ญหาเป็ นหลัก

วัลลี สัตยาศัย

2547

LB 1027.42 ก499

บันทึกประสบการณ์การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทัง้ โรงเรียน:กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ ้านท่าชะ
ม่วง จังหวัดสตูล

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 2805 พ433

บันทึกประสบการณ์การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทัง้ โรงเรียน:กรณีตัวอย่างโรงเรียนสมถวิล
หัวหิน ประจวบคีรข
ี ันธ์

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547

LB 2805 ส691บ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ
่ การดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ 2546 = 2003 Education
criteria for performance excellence : Baldrige national quality proaram

พร ้อมพร วัฒนานิกร

2546

LA 2324 พ311ก

้ ที่ 2 ป.4 ภาคเรียนที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุม
่ สาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ช่วงชัน

สําลี รักสุทธี

2546

LB 1577.T5 ส713ป

เทคนิคการจัดทํารายงาน

เจริญ เจษฎาวัลย์

2546

LB 1047.3 จ722ว

คูม
่ อ
ื นั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2546

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2546

LG 395.T5 ม246ค

ทีร่ ะลึกพิธป
ี ระกาศเกียรติคณ
ุ ครูภาษาไทยดีเด่น ประจําปี พท
ุ ธศักาช 2546

วรารัตน์ เทพกาญจณา

2546

LB 2832.4.T5 ส691ท

รายงานการศึกษาปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากรทาง
เทคโนโลยีเพือ
่ การศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

2546

LA 1221 ศ813ร

คูม
่ อ
ื บัณฑิตศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2546

LG 395.T5 ม246ค

แผนการจัดการเรียนรู ้ (รายชัว่ โมง) กลุม
่ สาระการเรียนรู ้คณิศาสตร์พร ้อมแผนการ
ทดสอบและเฉลย ป.4/2

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

2546

LB 1027.4 ว378ผ

แผนหลักโครงการ "หนึง่ อําเภอ หนึง่ โรงเรียนในฝั น"

นิวัตร นาคะเวช

2546

LC 94.T5 ผ932ห

การมุง่ เน ้นทีท
่ รัพยากรบุคคล เล่ม 5

ธัญญา ผลอนันต์

2546

LC 33 ธ461ก

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

2547

ก124ค 2547

หน ้า 15 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

อุดมศึกษาไทยในอุดมศึกษาโลก

ไพฑูรย์ สินลารัตน์

ทิศทางการศึกษาไทย

พระเทพโสภณ (ประยูร ธรรมจิโต) 2546

LB 1027 พ333ท

หลักสูตรและการจัดการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

สุรย
ี ์ บาวเออร์

2546

LB 1029.C45 ส867ห

พฤติกรรมทางด ้านคุณธรรมของผู ้บริหารในทัศนะของอาจารย์ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก = Teachers

ณรงค์ศักดิ์ ขจรฤทธิเ์ ดช, พระ

2546

LB 2831.876

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

นภเนตร ธรรมบวร

2546

LB 1139.4 น191

่ สร ้างสรรค์สําหรับเด็ก
สือ

ถวัลย์ มาศจรัส

2546

LB 1177 ฤ267ส

หลักสูตรนักบริหารทีม
่ หา'ลัยไม่ได ้สอน = Unteachable management in the real
and right way

ชีฟเฟอร์, สตีฟ ; วรพัฒน์ ปั ญญา 2546
วุฒพ
ิ งศ์

LB 2805 ช714

เท่าทันคุณภาพ

สํานั กงานมาตราฐานอุดมศึกษา 2546
,สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

LA 1223.7 ส691ท

ิ นั กศึกษาเพือ
หลักสูตรฝึ กอบรมนิสต
่ ส่งเสริมสนั บสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษา

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2546

LA 1222 ส691ห

รายงานการศึกษาเรือ
่ ง ภาวะการหางานทําของบัณฑิต ปี พ.ศ. 2544

พรสวรรค์ วงษ์ไกร

LB 2430.T5 ร451ก

เท่าทันคุณภาพ

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2546

LB 2324 ท671

แผนการจัดการเรียนรู ้ กลุม
่ สาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

2546

LB 1027.4 ว378ผ

"โรงเรียนในฝั นขุมพลังทางปั ญญาของชุมชน"

ิ
สถาบันราชภัฏสวนดุสต

2546

LC 95.T5 ส181ร

บันทึกการศึกษาไทย 2546

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2546

LC 94.T5 ส691ร

คูม
่ อ
ื กิจกรรมนั กศึกษาภาคปกติ

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

2546

LB 1028.5 ส181ค

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546

LB 3605 ค121ห

คูม
่ อ
ื คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2546

LB 1027.4 ส691ค

แผนการจัดการเรียนรู ้ (รายชัว่ โมง) กลุม
่ สาระการเรียนรู ้คณิศาสตร์พร ้อมแผนการ
ทดสอบและเฉลย ป.1/2

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

2546

LB 1027.4 ว378ผ

ทําเนียบโรงเรียนอนุบาลค ้นหาอนุบาลในดวงใจ 2003-2004

สุชาดา เปลีย
่ นสุภาพ

2546

LB 1438.T5 ส759ท

ิ นั กศึกษาเพือ
หลักสูตรฝึ กอบรมนิสต
่ ส่งเสริมสนั บสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษา

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2546

LA 1222 ส691ห

จิตวิทยาการศึกษา = Educational psycholgy

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

2546

LB 1091 ป474จ

การจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทยปี 2544

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2546

LA 1222 ส691ก

รายงานการวิจัย เรือ
่ ง โครงการวิจัยเพือ
่ กําหนดแผนทีต
่ ัง้ สถาบันอุดมศึกษา

มนั ส สุวรรณ

2546

LB 2326.3 ม165

เครือข่ายหลักการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2546
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2546

เลขเรียกหน ังสือ

2546

LA 225 พ975อ

ณ249พ 2546

LB 2371.6.T5 ส286

หน ้า 16 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั ในโอกาสทีว่ น
ั พระบรม
ราชสมภพครบรอบ 150 ปี 20 กันยายน 2546

กรมทีด
่ น
ิ ,กระทรวงมหาดไทย

2546

LG171.T5 จ65

ประมวลศัพท์บัญญัตอ
ิ ด
ุ มศึกษา

คณะอนุกรรมการบัตศ
ิ ัพท์
อุดมศึกษา

2546

LB 2322.2 ป353ป

ิ นั กศึกษาและอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปี
ประมวลข ้อมูล นิสต
การศึกษา 2540-2545

สํานั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2546

L 592 ส691ป

คูม
่ อ
ื และแผนการสอนหลักสูตรลดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพิม
่ พูนประสบการณ์
สําหรับนั กเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด ้ารภาษาอังกฤษ

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2546

LB 1027.4 ส691ร

จิตวิทยาสร ้างสรรค์การเรียนการสอน

อารี พันธ์มณี

2546

LB 1051 อ658จ

คูม
่ อ
ื และแผนการสอนหลักสูตรขยายประสบการณ์สําหรับนั กเรียนทีม
่ ค
ี วึ ามสามารถ
พิเศษ ด ้านภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2546

LB 1027.4 ส691ค

รายงานการประชุมสัมมนานายกรัฐมนตรีในนโยบายคนดีและหัวหน ้าภาควิชาเรือ
่ ง
นโยบายในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2546

LB 391.T5 ส691ร

่ ม
กลยุทธ์คน
ื ปั ญญาสูช
ุ ชน

สมหวัง พิธย
ิ านุวัฒน์

2546

LC 94.T 5 ส289ก

คูม
่ อ
ื การจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรสําหรับนักเรียนทีม
่ ี
ความสามารถพิเศษด ้านภาษาไทย ระดับรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สําอาง หิรัญบูรณะ

2546

LC 3973 ส714ค

จารึกราชมงคล

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2546

LG 935.B27 ส344จ

2546

LA 1222 ส691ง

งานพัฒนาสัมพันธ์ กลุม
่ งานอํานวยการ สํานั กงานรับรองมาตราฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เลขเรียกหน ังสือ

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข ้าศึกษาสถาบันราชภัฎกลุม
่ รัตนโกสินทร์
ประจําปี การศึกษา 2546

สถาบันราชภัฎกลุม
่ รัตนโกสินทร์

2546

LB 2351 ส181ร

เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2544

กระทรวงศึกษาธิการ

2546

LB 1027.25 ก218อ

รายงานการประเมินหลักสูตร

อุดม เพ็ชรชนะ

2546

LB 2806 อ785ก

การวัดผลการศึกษา

สมนึก ภัททิยธนี

2546

LB 3058.T5 ส253ก

คูม
่ อ
ื เลีย
้ ง : โครงการหนึง่ อําเภอหนึง่ โรงเรียนในฝั น

ิ
สถาบันราชภัฏสวนดุสต

2546

LA 1221 ส181ค

คูม
่ อ
ื การศึกษาระดับปริญญาตรี 2546 วิทยาเขตสุราชฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2546

LB 2361 ม246ค

ท่องโลกคุณภาพ

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2546

LB 2324 ก673

ข ้อมูลการคัดเลือกบุคลเข ้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ปี การศึกษา 2546

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2546

LB 2351 ส691ข

ข ้อมูลนั กศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปี การศึกษา
2545

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

2546

LG 395.B321 ม246ข

รายงานการวิจัยเรือ
่ ง แนวทางการสักระบบงบประมาณและการลงทุนเพือ
่ อุดมศึกษา

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2546

LA 222 ส691ร

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตก
ิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542

สํานั กงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

2546

LA 1222 ส691ร

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

สิรพ
ิ ัชร์ เจษฎาวิโรจน์

2546

LB 1025.3 ส731ก

การจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศปี 2544

สํานั กคณะกรรมการศึกษา
แห่งชาติ

2546

LB 1027 ส691ก
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หน ้า 17 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือทีห
่ ลากหลาย

ทิศนา แขมมณี

2546

LB 1025.3 ท512ร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.
2547-2549)

บุญจันทร์ บัวหุง่

2546

LC 71.2 บ415ผ

รายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพิม
่ พูน
ประสบการณ์สําหรับนั กเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษ ด ้านภาษาอังกฤษระดับมัธยท

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2546

LC 3993.23 ร451พ

การลดการขาดงานการลาออกจากงานของครู

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

2546

LB 2833 ช791

รายงานการวิจัยการประเมินพัฒนาสําหรับนั กเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษ ด ้าน
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2546

LC 3993.23 ร451

เรียนต่อ USA ตรี,โท,เอก

สมชาย ธนวเสถียร

2546

LB 2376.3 ส239ร

ประมวลสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สํานั กกิจการสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

2546

LB 2362 ส691ป

บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการปฏิรูปการศึกษา

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2546

LB 1570 ส698บ

ิ บัณฑิตศึกษาปี การศึกษา 2546
คูม
่ อ
ื การศึกษานิสต

มหาวิทยาลัยบูรพา

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช กระทรวงศึกษาธิการ
2544

2546

LG 395.T5 ม246ค

2546

LB 1027.25 น927

สถิตก
ิ ารศึกษาฉบับย่อปี การศึกษา 2545 = 2002 Educational statistics in brief

สํานั กงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

2546

LB 1221 ส691ส

แนวทางกาจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ กลุม
่ สาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ภาษาลักสูตร
การศึกษาบืน
้ ฐานพุทธศักราช 2544 : การฟั ง การดู และการพูด

เบญจมาศ อยูเ่ ป็ นแก ้ว

2546

LB 1577.T5 บ784

้ เรียน
การวิจัยในชัน

วาโร เพ็งสวัสดิ์

2546

LB 1028 ว486ก

้ เรียน
การวิจัยปฎิบัตก
ิ ารในชัน

สุวม
ิ ล ว่องวาณิช

2546

LB 1028.24 ส882

สภาพการจัดการศึกษาระอุดมศึกษาปี การศึกษา 2544

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2546

LB 1027.4 ส691ส

การวิจัยสําหรับครู

บุญชม ศรีสะอาด

2546

LB 1028 บ422ก

2546

LB 2371.6.T5 ม246ส

สรุปการสร ้างเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยของสถาบันอุดมศึกษาเขต
ภาคเหนือ
สถาบันวิทยบริการ 2546: บริหารเพือ
่ ความเป็ นเลิศ

สถาบันวิทยบริการ จุฬารงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2546

LG 395.T5 ส181ส

การวิจัยสถาบันเพือ
่ การประกันคุณภาพการศึกษา

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

2546

LB 1028.25.T5 ก514ว

ธนาคารเกณฑ์มาตราฐาน

สํานั กงานหอการค ้าจังหวัด
นครสวรรค์

2546

LB 2349 ส286ธ

สรุปงานการสัมมนาทางวิชาการมิตใิ หม่ของครูผู ้บริหารการศึกษา:หัวใจแห่งการ
ปฏิรป
ู การศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์
อีสท์บางกอก

2546

LC 71.2 บ262ส

รายงานสรุปสภาพปั จจุบันและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่
มีความสามารถพิเศษของประเทศไทย

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2546

LC 3993.2 ร635ป

Education in uk 2003-204

Professional Intereducation

2546

LB 2846 ป938อ

รายงานประจําปี 2546 บริษัทแซทเทไลท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัทแซทเทไลท์ จํากัด
(มหาชน)

2546

LG 395.B33 บ571ร
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หน ้า 18 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

รายงานประจําปี 2546 คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2546

LG 395.P46 ม246ร

คูม
่ อ
ื การวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์

บุญธรรม กิจปรีดาบริสท
ุ ธิ์

2546

LB 2369 บ471ค

แนวทางการประเมินผลด ้วยทางเลือกใหม่ ตามหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
พุทธศักราช 2544 กลุม
่ สาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

2546

LB 1588.T5 ก218น

รายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตรุน
่ ปี การศึกษา 2544 สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล ้าพระนครเหนือ(หลังสําเร็จการศึกษา 3 เดือน)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพ
เกล ้าพระนครเหนือ

2546

LB 2430.T5 ส181ร

บันทึกความทรงจําสํานักงาน ก.ค.

สํานั กงานคณะกรรมการ
ข ้าราชการครู

2546

LB 2831.5 ส691บ

คูม
่ อ
ื การวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์

บุญธรรม กิจปรีดาบริสท
ุ ธิ์

2546

LB 2369 บ471ค

วิทยาการจัดการ' 46 : เผยแพร่เป็ นของทีร่ ะลึกในวันงานวิทยา การจัดการ ปี 2546

นุชริทนร์ ศศิพบ
ิ ล
ู ย์

2546

LB 1027 น727ว

รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนคร
เหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพ
เกล ้าพระนครเหนือ

2546

LB 2369

บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2546

LC 929.3.T5 พ334

พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546

LB 2391.T5 พ679พ

สถิตก
ิ ารศึกษาของโรงเรียนสาธิตสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปี การศึกษา
2546

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2546

LB 2823 ส691ส

รายงานวิจัยเรือ
่ งรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2546

LB 1027.4 ส691ร

รายงานประจําปี การศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

2546

LG 395.T5 ม246ร

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

2546

LG 395.T5 ส181ร

คูม
่ อ
ื การศึกษา 2546 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

ส181ร 2545

แนวทางการประเมินผลด ้วยทางเลือกใหม่ ตามหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
พุทธศักราช 2544 กลุม
่ สาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

2546

LB 1854.5.T5 ก218น

รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2546

LB 3621.67 ม361ร

ศึกษาภาวะผู ้นํ ากับความฉชลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานั ก
คณะกรรมการประถมศึกษา จังหวักนครสวรรค์ = Leadership with Emotional

บุญส่ง สาลีกล
ุ

2546

LB 2831.8

้ เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขัน
การประเมินผลการศึกษาในชัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช
2544

กระทรวงศึกษาธิการ

2546

LB 1131 ก218ก

รายงานวิจัยสถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี การศึกษา 2545-2546

สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

2546

LB 3609 ส214ร

รายงานประจําปี 2546 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (เอ็มเทค)

2546

LG 395.B339 ศ813ร

รายงานผลการดําเนินงานประจําปี การศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

2546

LG 395.T5 ม246ร

มานานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2546

LG 395.B34 ม246ม

คูม
่ อ
ื การศึกษาระดับปริญญาตรี 2546

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2546

LB 2362.T35 ม246ค

รายงานประจําปี 2546 สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2546

L 101 ส691ร
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บ581ศ 2546

หน ้า 19 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

สาระสนเทศประจําปี การศึกษา 2546

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพ
เกล ้าพระนครเหนือ

2546

LB 2361 ส181ส

แนวการศึกษาชุดวิชาการนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2546

LB 2822.5 ส747น

คูม
่ อ
ื การศึกษาระดับปริญญาตรี 2546 วิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2546

LB 2361 ม246ค

2546

LC 5257.T52 ม246ก

2546

LB 1028.3 จ167

การอภิปรายทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครบรอบ 25 ปี

เลขเรียกหน ังสือ

เทคโนโลยีการศึกษา = Educational technology

จริยา เหนียบเฉลย

สามทศวรรษทบวงมหาวิทยาลัย

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2546

LB 2341.8.T5 ส691ส

จดหมายถึงโรงเรียน เล่ม 2 : ความรู ้คือพันธนาการ = Letters to the schools :
why knowledge does not free

กฤษณมูรติ,จิททุ

2546

LB 880 ก278จ

2546

LG 395.T5 ก763ร

2546

LB 2361 ม246ค

รายงานประจําปี 2544 มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก

คูม
่ อ
ื การศึกษาระดับปริญญาตรี 2546 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นวัตกรรมการสอนทีย
่ ด
ึ ผู ้เรียนเป็ นสําคัญ

สาโรช โสภีรักษ์

2546

LB 3044.84.T35 ส684น

รายงานสรุปผลและข ้อเสนอจากการเสวนา รับฟั ง "เสียงสะท ้อนจากครู" เพือ
่ ปฎิ
รูปการเรียนรู ้ เนื่องในโอกาสวันครู ปี พท
ุ ธศักราช 2546

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2546

LB 1027 ส619ร

นวัตกรรมการศึกษา ชุดการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ

ถวัลย์ มาศจรัส ; วิไล มาศจรัส ; 2546
ณิชนั นทน์ ประสงค์

LB 2369 ถ267น

ปี ท ี่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2546

LG 395.B34 ม246ป

รายงานกิจการประจําปี 2546 มูลนิธพ
ิ ระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั และสมเด็จพระนางเจ ้ารําไพพรรณี

มูลนิธพ
ิ ระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล ้า

2546

LB 2337.T5 ม686ร

หลักการสอนการพัฒนาทักษะชีวต
ิ

วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี

2546

LB 1584 ว171ห

หลักการสอนพัฒนาทักษะชีวต
ิ

วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี

2546

LB1584 ว171

โรงเรียนรู ้ไจเด็ก

กริบเบิล เดวิด

2546

LB 2820 ก246

การจัดสาระการเรียนรู ้ กลุม
่ สาระการเรียนรู ้ศิลปะ ตามหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
พุทธศักราช 2544

กระทรวงศึกษาธิการ

2546

LB 1591.5.T5 ก446

ิ นั กศึกษา : แนวทางการแก ้ปั ญหา
สรุปผลการประชุมสัมมนาเรือ
่ งการพัฒนานิสต
ิ นั กศึกษา
ภาวะวิกฤติทางสังคมที่มผ
ี ละกระทบต่อนิสต

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2546

LB 2411 ส691ส

รายงานประจําปี 2545 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ

2546

LG 395.T5 ม246ร

การศึกษาของคนไทยปี 2546

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2546

LA 1222 ส691ก

เล่าความจริงขบวนการนั กศึกษารามคําแหงยุคต ้น 2514 - 2519

ศิลา โคมฉาย

2546

LG 395.T5.ร446 ศ356

การบริหารงานวิชาการ

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

2546

LB 41 ป474

คูม
่ อ
ื การศึกษาปริญญาตรี 2546 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วท
ิ ยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2546

LB 2361 ม246ค
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หน ้า 20 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

คูม
่ อ
ื การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2546

สถาบันราชภัฏเลย

2546

LB 2362.T35 ส181ค

คูม
่ อ
ื การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปี การศึกษา 2546 บัณฑิตวิทยาลัยสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพ
เกล ้าพระนครเหนือ

2546

LB 2361 ส181ค

การจัดสาระการเรียนรู ้ กลุม
่ สาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขัน
้
พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2544

กระทรวงศึกษาธิการ

2546

LB 1585.T5 ก446

การจัดสาระการเรียนรู ้ กลุม
่ สาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2544

กระทรวงศึกษาธิการ

2546

LB 1584.T5 ก446

การจัดสาระการเรียนรู ้ กลุม
่ สาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

2546

LB 1588.T5 ก446

้
การจัดสาระการเรียนรู ้ กลุม
่ สาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน
ประถมศึกษาปี ท ี่ 1 - 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2544

กระทรวงศึกษาธิการ

2546

LB 1584.5.T5 ก446ส

การศึกษาปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพือ
่
การศึกษา : รายงานการวิจัย

มนตรี คุ ้มเกตุ

2546

LB 1028.3 ท7ก

Portfolio กับการศึกษาไทย

บูรชัย ศิรม
ิ หาสาคร

2545

LB 1029.P67 บ732พ

คูม
่ อ
ื และแผนการสอนหลักสูตรขยายประสบการณ์สําหรับนั กเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถ
พิเศษด ้านภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027.4 ส691ค

งานวิจัยเรือ
่ ง การประเมินโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ...

สมศักดิ์ ทองก ้านเหลือง

2545

LB 2331.7 ส282ง

2545

LB 2328.5 ม246ค

ิ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2545
คูม
่ อ
ื การศึกษานิสต

มหาวิทยาลัยบูรพา

คูม
่ อ
ื ปฏิบัตก
ิ ารสร ้างผลงานวิชาการ

วรทัต ลัยนันทน์

2545

LB 1029.P67 ว197ค

QA สัญจร : การสร ้างความร่วมมือกด ้านประกันคุณภาพของสภาบันอุดมศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย : รายงานผลการสัมมนา

พรทิพย์ กาญจนานิยดา

2545

LB 2324 พ239ค

โครงสร ้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สํานั ก

2545

L 591 ส691ค

คูม
่ อ
ื บัณฑิตศึกาา 2545 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วท
ิ ยาเขตหาดใหญ่ภเู ก็ต
สุราษฎธานีและตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2545

LG 395.T5 ม246ค

แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเสริฐ ปิ่ นปฐมรัฐ และคณะ

2545

LG 395.B29 ป418ผ

ึ ษา : การบริหารสถาบันอุดมศึกษา : รวมบทความกรณีศก
ึ ษา จาก
กรณีศก
ประสบการณ์การบริหารของผู ้เข ้ารับราชการฝึ กอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู ้บริหาร

2545

LB 2322 อ498ก

2545

LG 395.T5 ม246พ

พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยบูรพาปี การศึกษา 2545

อัจฉรา ปั ทมวิภาค
มหาวิทยาลัยบูรพา

คูม
่ อ
ื และแผนการสอนหลักสูตรระยะเวลาเรียน และหลักสูตรเพิม
่ พูนประสบการณ์
สําหรับนั กเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด ้านภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027.4 ส691ค

ึ ษา : การบริหารสถาบันอุดมศึกษา : รวมบทความกรณีศก
ึ ษา จาก
กรณีศก
ประสบการณ์การบริหารของผู ้เข ้ารับราชการฝึ กอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู ้บริหาร

อัจฉรา ปั ทมวิภาค

2545

LB 2322 อ498ก

คูม
่ อ
ื การศึกษาและหลักสูตรปี การศึกษา 2545

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2545

LB 2362.T35 ม246ค

พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ ที่ 36 2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545

LB 2391.T5 ม246ร

การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา

รุจริ ์ ภูส
่ าระ

2545

LB 2806.15 ร253ก

ิ ปศึกษาสําหรับสังคมไทย
แผนกลยุทธ์เพือ
่ การพัฒนาพหุศล

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ผ
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หน ้า 21 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

2545

LB 1029.G3 ฟ451

กิจกรรมภาษาอังกฤษกับด็ก

Phillips Sarah

การจัดการศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : รายงาน

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2545
; สุนทร์ สุกาญจนาเศรษฐ์

LC 2341 ส691ก

2545

LB 1028.5 ศ684

ปั ญหาข ้อเสนอของ สปศ. และการวิเคราะห์ทางกฎหมายเกีย
่ วกับการจัดโครงสร ้าง
ของกระทวงศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม

ศรีรัตน์ งามนิสัย ; นรินทร์ อิธส
ิ าร 2545

LA 1221 ศ242ป

่ ารปฎิบต
ปั ญจปฎิรูปการศึกษา แนวทางสูก
ั ิ

สํานั กงานปฎิรูปการศึกษา

2545

LA 122 ส691ป

การให ้การศึกษาเพือ
่ สร ้างอัตลักษณ์

รศ.ดร.สวัสดิ์

2545

LC 273

การสร ้างศาสตร์ SBM บนแผ่นดินแม่

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 2806.35 ส691ก

้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพทางศิลปวัฒนธรรม
การสร ้างดัชนีบง่ ชีแ

ทบวงมหาวิทยาลัย

2545

LB 2324 ท119ก

ผู ้บริหารสถานศึกษาต ้นแบบ 2544

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 2341.8.T5 ศ691ผ

การบริหารเขตพืน
้ ที่การศึกษา : เพือ
่ คุณภาพการศึกษา

สํานั กงานปฎิรูปการศึกษา

2545

LA 1221 ก459

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) : ฉบับสรุป

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LA 1221 ส691ผ

การวิจัยเพือ
่ พัฒนาการเรียนรู ้

ชูศรี วงศ์รัตนะ

2545

LB 1028.25.T5 ช685

แนวทางการบริหารและการจัดการการศึกษาในเขตพืน
้ ที่การศึกษา

สํานั กงานปฎิรูปการศึกษา

2545

LB 2952.5 น927

การประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา
ของทบวงมหาวิทยาลัย

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2545

LB 2324 ส691ก

่ การสอนภาษาไทย : สรรสร ้างสือ
่ สร ้างสรรค์
แนวพัฒนาสือ

อัมพร อังศรีพวง

2545

LB 1044.88 อ555

การเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับผู ้บริหารและครูยค
ุ ปฎิรป
ู การศึกษา

สําลี ทองธิว

2545

LB 1028.3 ส713ก

บันทึกข ้ามฟ้ า

ศันสนีย เมอลเลอร์

2545

LB 2376.6 ว421บ

การพัฒนาโครงการเรียนรู ้จากการปฎิบัต(ิ Action learning) เล่มที่ 18

ทิพาวดี เมฆสวรรค์

2545

LA 1222 ท488ก

การพัฒนาดัชนีและกณฑ์การประเมินระบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
่ วามเป็ นเลิศ : รายงานการวิจัย
ระดับคณะวิชาเพือ
่ มุง่ สูค

รัชต์วรรณ กาญจนปั ญญาคม
และคณะ

2545

LB 2324 ร324ก

ปฎิรป
ู การศึกษาตามพระราชบัญญัตก
ิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

สํานั กงานปฎิรูปการศึกษา

2545

LB 2806 ส691ป

การเรียนรู ้ของเด็กทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษ : รายงานผลการสัมมนทางวิชาการจาก
่ ี ท ี่ 3
งานปฎิรป
ู การศึกษา ก ้าวหน ้า สูป

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LC 3998 ส691ก

การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ :
รายงานการวิจัย

ศิรย
ิ ภ
ุ า พูลสุวรรณ

2545

LC 4015 ศ479ก

ความพยายม ความสําเร็จ และความขัดแย ้ง เกีย
่ วกับการปฎิรป
ู การศึกษาในช่วง
พ.ศ.2517-2521

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LC 94.ท9ป ส691ค

กระบวนการและยุทธศาสตร์การเรียนรู ้ตลอดชีวต
ิ สําหรับผู ้มีอายุสงู กว่า 16 ปี :
รายงานการวิจัย

ศิรพ
ิ รรณ ชุมนุม

2545

LC 5256 ศ464ก

เปิ ดโลก E-Learning การเรียนการสอนบนอินเตอร์เน็ ต
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ล415ก 2545

หน ้า 22 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

่ นาคตการปฎิรป
่ ังคมแห่งปั ญญาและการ
จากอดีตและปั จจุบันสูอ
ู การศึกษาไทย : สูส
เรียนรู ้

สิปปนนท์ เกตุทัต

2545

LB 41 ส728จ

กระบวนการและยุทธศาสตร์การเรียนรู ้ตลอดชีวต
ิ สําหรับผู ้มีอายุสงู กว่า 16 ปี :
รายงานการสัมมนา

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LC 5256 ส691ก

กลยุทธ์การสอบ : เพือ
่ ความสําเร็จของการเรียน

วิโรจน์ กิรคุณ

2545

LB 2395 ว711ก

จิตวิทยาการเรียนการสอน

พรรณี เจนจิต ; ชูทัย เจนจิต

2545

LB 1051 พ272จ

ชุดฝึ กผู ้บริหาร : ประมวลสาระ บทที่ 5 การจัดการเรียนรู ้ทีเ่ ป็ นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ

นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

2545

LB 2952.5 น315ช

ชุดฝึ กอบรมครู : ประมวลสาระ

สํานั กงานปฎิรูปการศึกษา
(องค์การมหาชน)

2545

LB 2832.4.T5 ช613

ชุดฝึ กอบรมครู : ประมวลสาระ บทที่ 2 การบริหารการจัดการศึกษาในรูปแบบการใช ้
โรงเรียนหรือเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาเป็ นฐาน

ปรัชญา เวลสารัชช์

2545

LB 2952.5 ช613

้ เรียน
ชุดฝึ กอบรมครู : ประมวลสาระบทที่ 7 การวิจัยในชัน

ไพจิตร สดวกการ

2545

LB 2952.5 ช613ช

ชุดฝึ กอบรมผู ้นํ าชุมชน : ประมวลสาระ

สํานั กงานปฎิรูปการศึกษา

2545

LB 215 ส691ช

เทคนิคการสอนให ้ผู ้เรียนเกิดทักษะการคิด

สมบัต ิ การจนารักพงค์

2545

LB 150.3 ส254ท

ชุดฝึ กอบรมผู ้บริหาร : ประมวลสาระ บทที่ 6 การพัฒนาและควบคุมวิชาชีพ

นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

2545

LB 2952.5 ช613

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) : ฉบับสรุป

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LA 1221 ส691ผ

ครูแห่งชาติ 2544

สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษา 2545

LB 2832.4.T5 ส691ค

ครูม
่ อ
ื ปฏิบัตก
ิ ารครูประจํากลุม
่ ครูศน
ู ย์การเรียนชุมชน

วรทัต ลัยนันทน์

2545

LC 45.8.T5 ว197

การคัดเลือกบุคคลเข ้าศึกษาในสถาบันอุดมศึดษา กระทบวงมหาวิทยาลัยปี
การศึกษา 2545

วราภรณ์ สีหนาท

2545

LB 2353.26.T5 ว316ก

ครูภม
ู ป
ิ ั ญญาไทยกับรัฐธรรมนูญใหม่

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

L 961.T35 ส691ค

ครูต ้นแบบ ปี 2544

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 2832.4.T5 ส691ค

ทัศนะว่าด ้วยการศึกษา/การศึกษาในทัศนะของข ้าพเจ ้า

ป๋ วย อึง้ อากรณ์

2545

LB 880 ป492ท

ทําเนียบนั กวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 2545

มหาวิทยาลัยพายัพ

2545

LG 395 พ618ท

ทําไมการปฎิรป
ู การศึกษาต ้องทําทัง้ ระบบ

สํานั กงานปฎิรูปการศึกษา

2545

LB 1027 ส691ท

การจัดการศึกษานอกระบบเพือ
่ การศึกษาตลอดชีวติตามแนวพระราชบัญญัต ิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : รายงาน

สุมาลี สังข์ศรี

2545

LC 45.3 ส842ก

กระบวนการเรียนรุ ้ ความหมาย แนวทางการพัฒนาและปั ญหาข ้องใจ

ทิศนา แขมมณี

2545

LB 1060 ท512

ชุดฝึ กอบรมผู ้บริหาร : ประมวลสาระ

[สํานั กงานปฏิรูปการศึกษา].

2545

LA 1221 ส626ช

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญการ
สอนแบบ"ศูนย์การเรียน"โดยครูสม
ุ าลี สุทราวิวัฒน์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร
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รายงานการศึกษาค ้นคว ้าโครงการเรียนรู ้ร่วมกัน สรรค์สร ้างชุมชนพืน
้ ทีก
่ ลุม
่ ภาคเหนือ จริยา ศรีจรูญ
3 : กิจกรรมที่ 1 หนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

2545

LB 1027 จ167ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้ต ้นแบบ"การปฏิรป
ู การเรียนทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญการสอน
แบบ"การสร ้างองค์ความรู ้ด ้วยตนเอง"โดยครูศรนรินทร์ ไชยบุร ี

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2545

LC 432.T5 ม246ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "สอนภาษาไทยโดยสัมพันธ์กับศิลปะ"โดยครูศรีอัมพร ประทุมนั นท์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ กลุม
่ สาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

2545

LB 1564.T5 ส677

สาระคัดสรร บันทึกตํานานวิถค
ี นกล ้า ดร.รุง่ แก ้วแดง

ถวัลย์ มาศจรัส

2545

LA 2383. T 5 ถ267ส

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "ปฎิบต
ั จริง โดยศิลปะการแสดง และการละเล่นพืน
้ บ ้าน

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

่ ศวรรษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พุทธศักราช 2505-2545
สีท

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2545

LG 395 ม246ส

วิพธิ กิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

LG 395.T5 จ682ว

รําลึก 100 ปี หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545

LB 2832.4.T5 ร475

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญการ
สอนแบบ "สร ้างความรู ้ด ้วยตนเอง"โดยครูประนอม อรุณาบันท์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ป289ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ การ
สอนแบบ "ผู ้เรียนเป็ นสําคัญ"โดย ครูสมสนิท นามราช

สํานั กคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

รายงานประจําปี 2544 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ

2545

LG 395.T5 ม246ร

รายงานประจําปี 2544 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพ
เกล ้าพระนครเหนือ

2545

LG 395.T5 ส181ร

รายงานประจําปี 2544 สํานั กพัฒนาเทคนิคศึกษา

ไพศาล หุน
่ แก ้ว

2545

LG 395.T5 ฟ996ร

รายงานประจําปี 2545 (มกราคม 2545 - เมษายน 2546) สถานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545

LA 591.A2.T5 ช612ร

รายงานประจําปี 2545 บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนคร
เหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพ
เกล ้าพระนครเหนือ

2545

LG 395.T5 ส181ร

รายงานประจําปี 2545 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545

LG 395.B34 ม246ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
่ พัฒนาความพร ้อมชุดรถไฟอนุบาล และบ ้านมหาสนุก"โดยครู
การสอนแบบ "สือ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญการ
สอนแบบ"มุง่ ประสบกาณ์ภาษา"โดยครูอําภร นั นตา

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 อ697ร

รายงานประกันคุณภาพภานนอกของสถานศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

2545

LB 2324 ม246ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
่ แบบแม่กับลูก"โดยครูรัชน ชูศรีออ
การสอนแบบ "ปฎิสัมพันธ์เป็ นสือ
่ น

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "การวางพืน
้ ฐานให ้เด็กด ้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์"โดยครู

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

รายงานประจําปี 2545
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ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "อิสระ"โดยครูพจนารถ จิตคติ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "การสอนวิทยาศาสตร์" โดยครูประภาศรี ยศภัทรภิญโญ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ สํานั กงานคณะกรรรมการ
การสอนแบบ " บูรณาการเกษตรธรรมชาติระบบนิเวศน์ในแปลงผัก" โดยครูวช
ิ ชารัตน์ การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําตัญ
การสอนแบบ " อิสระทางความคิด" โดตครูลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย ์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ล282ร

หนั งสือมหาวิทยาลัย ฉบับ ปิ ยมหาราชานุสรณ์ 23 ตุลาคม 2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

LA 1223 จ683ห

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญการ
สอนแบบ"ร่วมแรงร่วมใจ"โดยครูอไุ รวรรณ พรน ้อย

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

รายงานการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ปี การศึกษา 2545

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2545

LC 201 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
่ ัมฤทธิผล(ส.ส.)"โดยครูอาภรณ์ อรุณเมือง
การสอนแบบ "แสวงหาความรู ้ นํ าสูส

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ " เรียนรู ้แบบพึง่ ตนเอง" โดยครูประหยัด ฤาชากุล

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ป424ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ " พาหนูเรียนรู ้บนความมั่นใจ" โดยครูทัศนีย ์ พันธ์กาหลง

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัตก
ิ ารเรือ
่ งการประเมินเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ของทบวงมหาวิทยาลัย

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2545

LB 2362.T35 ส691ร

รายงานการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยและระดมความคิดเพือ
่ หาแนวทางขยายผล
โครงการนํ าร่อง : โครงการโรงเรียนปฎิรป
ู การเรียนรู ้เพือ
่ พัฒนาคุณภาพผู ้เรียน

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LA 1221 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญการ
สอนแบบ"วิธส
ี อนทักษะกระบวนการและโครงงาน"โดยครูจน
ิ ตนา ศรีละโพธิ์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "ไตรวิวรรธน์"โดยครูเสน่ห ์ โกสุมา

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

14 วิธส
ี อน สําหรับครูมอ
ื อาชีพ

ทิศนา แขมมณี

2545

LB 2832.4.T5 ท512

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ สํานั กงานคณะกรรรมการ
การสอนแบบ "การทํางานรับผิดชอบร่วมกัน กิจกรรมละครหุน
่ "โดยครูฑมลา วัฒนสิน การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ฑ111ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
่ สาร"โดยครูกศ
การสอนแบบ "การสอนภาษาเพือ
่ การสือ
ุ ยา แสงเดช

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

สถิตก
ิ ารศึกษาฉบับย่อปี การศึกษา 2544

สํานั กงานปลัดกระทรวง

2545

L 592 ส691ส 2544

รายงานผลการดําเนินโครงการนํ าร่องระดับชาติ เรือ
่ งสถานภาพการปฎิรป
ู
กระบวนการเรียนรู ้ในโรงเรียนนํ าร่อง : บทเรียนและข ้อเสนอแนะเชิงนโยบาย =

เลขา ปิ ยะอัจฉริยะ

2545

LB 1027 ล761

รายงานผลการดําเนินโครงการนํ าร่องระดับชาติ เรือ
่ งกระบวนการปฎิรป
ู เพือ
่ การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู ้ : การประเมินและการประกัน = Reforming process for

นงลักษณ์ วิรัชชัย

2545

LB 2806 น148

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "โครงงานวิทยาศาสตร์"โดยครูบญ
ุ มา วีระปรียากูร

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฏ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ป445ร

รายงานผลการดําเนินโครงการนํ าร่องระดับชาติ เรือ
่ งการปฎิรป
ู กระบวนการเรียนรู ้ใน
โรงเรียนนํ าร่อง : รูปแบบทีค
่ ัดสรร = Learning process reform of the pilot

สมุน อมรวิวฒ
ั น์

2545

LB 1060 ส841

สถิตก
ิ ารศึกษาฉบับย่อ ปี การศึกษา 2543

สํานั กนโยบายและแผนการศึกษา 2545
ศาสนา และวัฒนธรรม

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

LB 2846 ส691ส

หน ้า 25 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "เรียนปนเล่น"โดยครูเพลินจิต คนขยัน

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "กระบวนการกลุม
่ เล่น และเรียนคณิตศาสตร์ให ้มีความสุข"โดยครูจรวย

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
ี ม
การสอนแบบ "สวนศึกษา ทักษะชีวต
ิ "โดยครูภาวินี จันทร์สส

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมทีเ่ น ้น
ผู ้เรียนเป็ นสําคัญตามแนวปฏิรป
ู การศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2545

LB 2362.T35 ม246ส

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ" การสอนภาษาแบบคูส
่ ัญญา"โดยครูละเอียด สดคมขํา

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

สรรพสิง่ ล ้วนวิจัย

สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์

2545

LC 1028 ส786ส

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "กระบวนการสืบค ้น"โดยครูสมเสริม ชูรักษ์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "เพือ
่ นสอนเพือ
่ น"โดยครูจน
ิ ดา อยูเ่ ป็ นสุข

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
่ ผนการ
การสอนแบบ "นิทานคณิศาสตร์โครงงาน และวัฎจักรการเรียนรู ้ บูรณาการสูแ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

รายงานสถิตก
ิ ารศึกษาปี 2544 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

กองวิชาการ สํานั กการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

2545

LB 2846 ฝ211ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "การพัฒนาเต็มศักยภาพผู ้เรียน"โดยครูมยุร ี ทับทิมหิน

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "กระบวนการคิด"โดยครูบริบรู ณ์ เกษรา

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

สถิตก
ิ ารศึกษาแห่งชาติ ปี การศึกษา 2539-2543

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LA 1221 ส691ร

สรุปโครงการกิจกรรมนั กศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี งบประมาณ 2543-2544

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2545

LB 3605 ส691ส

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "เรียนปนเล่น"โดยครูอนงค์ ลิม
้ สกุล

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "บูรณาการ"โดยครูวภ
ิ านันท์ หมุกแก ้ว

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

มหาวิทยาลัยบูรพา

2545

LQ 3695.B335 ม19ร

รายงานประจําปี 2545 มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2545

LG 395.T5 ม246ร

รายงานประจําปี 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

2545

LG 395 ท592ร

รายงานประจําปี 2545 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2545

LG 395.B37 ม246ร

รายงานประจําปี 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2545

LG 395.T364 ม246ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ" การสร ้างองค์ความรู ้ด ้วยตนเอง"โดยครูอริยา กีรติชวี น
ั

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

รายงานสภาวะการศึกษาไทยต่อประชาชน ปี 2545 : ปมปฎิรป
ู

อมรวิชช์ นาครทรรพ

2545

LA 1221 อ287ร

ิ นั กศึกษา
สรุปผลการประเมินโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพนิสต
ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544

ทบวงมหาวิทยาลัย

2545

LB 2343.3 ท119ส

รายงานประจําปี 2545 มหาวิทยาลัยบูรพา

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 26 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

รายงานประจําปี 2545 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2545

LG 395.T364 ส181ร

รายงานประจําปี การศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2545

LG 395.T5 ม246ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "แผนภูมก
ิ งิ่ ไม ้"โดยครูดรุณา พ่วงพิศ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ด134ร

ศิลปะการตกแต่งป้ ายนิเทศ

เย็นจิตร วงษาลังการ

2545

LB 1043.58 ย514ศ

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "ทักษะกระบวนการกลุม
่ "โดยครูเมธาวรรณ แขมคํา

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "มุง่ ประสบการณ์"โดยครูพรรัตน์ วงค์ปัน

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 พ275ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "โครงงาน"โดยครูพรี ะพล งามขุนทด

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 พ798ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "การสอนให ้คิดโดยใช ้สถารการณ์ชวี ต
ิ จริง"โดยครูสด
ุ าวรรณ ศุภเกษร

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

รายงานประจําปี การศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยสยาม

2545

LQ 395.B394 ม246ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "รวม-แยก-รวม"โดยครูมานัส ปรีนวงค์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ม446ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป้ นสําคัญ
การสอนแบบ "กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์"โดยครูดรรชนี ใจดี

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

รายงานประจําปี 2545 สถาบันเทคโนโลยีพระจอเกล ้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพ
เกล ้าพระนครเหนือ

2545

LA 591.A2.T5 ท119ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป้ นสําคัญ
การสอนแบบ " การแสวงหาความรู ้ด ้วยตนเอง" โดยครูพนมพร ชาโฮง

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

ร่วมปฎิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฎิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ การ
สอนแบบ"ไตรวิวรรธน์"

เสน่ห ์ โกสุมา

2545

LB 1027 ร156

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
้ เรียน"โดยครู
การสอนแบบ "การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์แบบร่วมมือ และการวิจัยในชัน

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 บ527ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจน" โดยครูนันทิยา คุมพล

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "การจัดทักษะการเรียนรู ้" โดยครูสถาพร มุง่ พัฒนา

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ส182ร

ร่วมปฎิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฎิบัตก
ิ ารเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญการ
สอนแบบ"กระบวนการคิดกับกระบวนการทํางาน"

ชูศรี ต ้นพงศ์

2545

LB 1029.C45 ช685ร

ร่วมปฎิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฎิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญการ
สอนแบบ"กระบวนการพัฒนาทางปั ญญา"

กษมาภา รัตนโภชน์

2545

LB 1029.C45 ก332ร

ร่วมปฎิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฎิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญการ
สอนแบบ"ซิปปา CIPPA MODEL"

นั นท์ทริ า โพธิเ์ ทียนทอง

2545

LB 1029.C45 พ889

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
่ ทิพย์ ตระกูลสว่างภพ
การสอนแบบ "ร่วมมือ"โดยครูชอ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.ฉ45 ช317ร

ร ้อยกลายเป็ นหนึง่ ใจ เรียนรู ้เพือ
่ รับใช ้สังคม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ

2545

LG 395.S21 ม246ร

2545

LB 1033 อ459

25 ข ้อทีไ่ ม่ควรผิดพลาดสําหรับครูยค
ุ ใหม่ = 25 biggest mistakes teachers make คัคนางค์ มณีศรี
and how to avoid them

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 27 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "การจัดกระบวนการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ โดยใช ้การระดมความคิดเพือ
่

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ" กิจกรรมใบงาน โครงงานและการสร ้างองค์ความรู ้" โดยครูสเุ วช ทิน

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ส882ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ " พ่อสอนลูก" โดยครูอภิชาติ ประทุมนั นท์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

องค์กรวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สํานั กงานปฎิรูปการศึกษา

2545

LB 2335 ส691อ

วิธก
ี ารวิจัยเชิงคุณภาพ

สุภางค์ จันทวานิช

2545

LB 1014 ส837ว

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "หลากกลไกวิธส
ี อนภาษาไทย"โดยครูสพ
ุ งศ์ ทัศนกูลกิจ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ส743ร

ห ้าสาระการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สํานั กมาตราฐานอุดมศึกษา ;
2545
สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

LB2331.62 ห28

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "ปลูกวิญญาณล ้านนา ให ้ผู ้เรียนศึกษา สะล ้อ ซอ ซึง"โดยครูกจิ ชัย

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ ทักษะชีวต
ิ แบบมีสว่ นร่วม

สมใจ ปราบพล

2545

LB 1029.C45 ส237

่
เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2544 : คูม
่ อ
ื พัฒนาสือ
การเรียนรู ้

กระทรวงศึกษาธิการ

2545

LB 1044.88 ค695พ

เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2544 คูม
่ อ
ื การจัดการ
เรียนรู ้ กลุม
่ สาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

2545

LB 1564.T5 ค695

"ร่วมปฏิรป
ู ดการเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ น
สําคัญการสอนแบบ " การเรียนรู ้จากสภาพจริง" โดยครูนัยนา ฤกษ์ ด ี

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ น
สําคัญการสอนแบบ "การเรียนแบบร่วมมือ ตามแนวคิดทฤษฎีการสร ้างความรู"้ โดย

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ส269ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "คิดก่อนทําแล ้วนํ ามาจัดคุณภาพ"โดยครูปริพนธ์ กรรณิกา

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

อุดมศึกษาไทย

จรัส สุวรรณเวลา

2545

LB 2329.8.T5 จ158

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญการ
สอนแบบ"การเรียนสังคมอย่างมีความสุข"โดยครูสริ ม
ิ า กลิน
่ กุหลาบ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
่ ความรู ้...สูช
่ ม
การสอนแบบ "สือ
ุ ชน"โดยครูนต
ิ ยา เนตรศักดิเ์ กษม

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

ภารกิจโครงสร ้างและอัตรากําลังของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตก
ิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542

อุทัย บุญประเสริญ ; จิราภรณ์
จันทร์สพ
ุ ัฒน์

2545

LB 2322 อ819ภ

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
ั พันธ์ทักษะ"โดยครูสมจิตร เสาร์ศรีจันทร์
การสอนแบบ "ศูนย์สม

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

ึ ษานิเทศก์ผู ้บริหารสํานั กงาน
มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของครูศก
เขตพืน
้ ที่การศึกษา และผู ้บริหารสถานศึกษา

สํานั กงานปฎิรูปการศึกษา

2545

LB 2832 ม435

รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนคร
เหนือปี การศึกษา2544

ภัสสร เผือ
่ โกสุม

2545

LB 2369 ภ389ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "สอนจากง่ายไปยาก เน ้นผู ้เรียนมีสว่ นรวม"โดยครูอัมพร ทองไถ ้ผา

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ม189ร

เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2544 คูม
่ อ
ื การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน

กระทรวงศึกษาธิการ

2545

LB 3605 อ884

มหาวิทยาลัยบูรพา

2545

LG 395.B335 ม246ส

47 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 28 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

วิธก
ี ารและขัน
้ ตอน การพัฒนาหลักสูตรท ้องถิน
่ และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

นิคม ชมภูหลง

2545

LB 1523 น553ว

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ" ร่วมกันสร ้างความรู ้ และเรียนรู ้อย่างมีความสุข"โดยครูสภ
ุ าภรณ์ แก่น

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "ห ้องเรียนแบบพึง่ พา"โดยครูสภ
ุ าภรณ์ มั่นเกตุวท
ิ ย์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ส838ร

อนิจจาการจัดการศึกษาไทย

ศ.ระพี สาศิยา

2545

LA 1222 ร243อ

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ " บูรณาการ" โดยครูเสาวณี แกสมาน

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "การจัดประสบการณ์ EPA"โดยครูสม
ุ าลี ดาแก ้ว

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "ค ้นคว ้าสรุปจุดประสงค์"โดยครูวส
ิ ท
ุ ร เวียงสมุทร

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ว794ร

รายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรขยายประสบการณ์สําหรับนั กศึกษาที่ม ี
ความสามารถพิเศษ ด ้านภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอยปลาย

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545

LB 1027.4 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "กระบวนการเรียนรู ้ทีห
่ ลากหลาย"โดยครูลัดดา ไหวดี

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "สร ้างเด็กให ้เป็ นนักค ้นคว ้าวิจัยทางศิลปะ"โดยครูปัญญา ทรงเสรีย ์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

(ร่าง) แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)

สํานั กงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการแห่งชาติ

2545

LB 2805 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
่ สรตามธรรมชาติ"โดยครูจรัสศรี คิวสุวรรณ
การสอนแบบ "การสอนภาษาเพือ
่ การสือ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 จ161ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ " กิจกรรมหลากหลาย" โดยครูศศิธร หาคํา

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ " โครงงาน" โดยครูสรุ ย
ี ์ ศรีภา

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "หลากหลายวิชาสอนภาษาไทย"โดยครูประคอง กองเงิน

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ " โครงงานวิทยาศาสตร์" โดยครูวม
ิ ลศรี สุวรรณรัตน์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ว673ร

รายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรขยายประสบการณ์...

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LC 3993.23 ร451ภ

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "ซิปปา CIPPA MODEL" โดยครูขจีรัตน์ นนทะภา

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

หลักสูตรท ้องถิน
่ : ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู ้

อุดม เชยกีวงศ์

2545

LB 1060 อ785

หลักสูตรท ้องถิน
่ : ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการเรียนรู ้

อุดม เชยกีวงศ์

2545

LB 1060 อ785

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
ึ ษาป่ าชุมชน" โดยครู
การสอนแบบ " การสอนสิง่ แวดล ้อมศึกษา โดยวิธก
ี รณีศก

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ " เบญจบูรณาการ" โดยครูเตือนใจ บุญมีพพ
ิ ธิ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ต832ร

2545

LB 1027 พ654ร

รายงานการศึกษาค ้นคว ้าโครงการเรียนรู ้ร่วมกัน สรรค์สร ้างชุมชนพืน
้ ทีก
่ ลุม
่ ภาคเหนือ พิเชษฐ สุพบุตร
3 : กิจกรรมที่ 5 สุขภาพชุมชน 1 สาธารณสุข
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่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "เล่นปนเรียนและโครงงานอนุบาล"โดยครูวช
ิ าญ ไทยแท ้

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

หลักการออกแบบและการสร ้างเว็บเพือ
่ การเรียนการสอน = Designing e-larning

ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัส
แสง

2545

LB 1044.87 ถ169

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "โครงงาน"โดยครูนย
ิ ม รักษาแก ้ว

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 น641ร

รายงานการวิจัย )ฉบับย่อ เรือ
่ งการพัฒนาแบบวัดระดับความพร ้อมในการเรียนรู ้แบบ
พึง่ ตนเองของผู ้เรียนภาษาอังกฤษ

อลิสา วานิชค์

2545

LC 5803.E5 อ428ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ การ
สอนแบบ"ปฏิบต
ั -ิ แก ้ปั ญหา พัฒนาการเรียนรู ้"

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

หลักสูตรวิทยาลัยชุมชนระดับอนุปริญญา 2545

สํานั กวิทยาลัยส่งเสริมชุมชน

2545

LB 1628 ส691ห

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ " ประสบการณ์ประจําวันคือบทเรียนเพือ
่ ชีวต
ิ " โดยครูบวั ลอย ผันโพธิ์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญการ
่ "ชุดเสริมทักษะภาษาไทย"โดยครูทรงเกียรติ
สอนแบบ กระตุ ้นให ้คิดโดยใช ้สือ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดฝึ กอบรมด ้วยตนเองเพือ
่ พัฒนาสมรรถภาพการสอน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของแกนนํ า ปฏิรป
ู การเรียนรู ้ กลุม
่ สร ้างเสริม

ทวีศักดิ์ ไชยมาโย

2545

LB 1585.5.T5 ท228พ

วิธรี บกับการบ ้านของลูก (ศิษย์)

แฮร์รส
ิ , คูเปอร์

2545

LB 1048 ค694

รายงานการจัดการศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2545

LB 2365.C8 ส691ร

รายงานการประชุมวิชาการ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับการรับจดทะเบียนของ
โรงเรียน

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LC 40 ก487

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
่ ารพัฒนาคุณภาพชีวต
การสอนแบบ " การบูรณาการ...สูก
ิ " โดยครูมณีวรรณ จิต

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ"การปฏิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญการ
สอนแบบ"ระบบนิเวศน์ในนาข ้าว"โดยครูมนั ส บูรพา

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

รักเรียนเรียนด ้วยรัก = To educate with love

กรีนเบิรก
์ , เฮอร์เบิรต
์ เอ็ม

2545

LB 1060 ก253

รายงานการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพิม
่ พูน
ประสบการณ์สําหรับนั กเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด ้านภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LC 3993.23 ร451อ

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ " ทักษะปฏิบัตแ
ิ ละการจัดการ" โดยครูศรีอรุณ เกาสายะพันธ์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1029.C45 ศ281ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ " การมีสว่ นร่วม ระบบนิเวศน์ในแปลงผัก" โดยครูอท
ุ ัย มงคลสิน

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2545

LB 1027 ส691ร

รายงานการบริการวิชาการแก่สังคม ปี งบประมาณ 2545

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพ
เกล ้าพระนครเหนือ

2545

LG 395.B33 ส181ร

้ เรียน รายงานผลการพัฒนาทักษะการคิด-เขียนโดยวิธก
วิจัยในชัน
ี ารสอนแบบ สอน
ถามตามสภาพความเป็ นจริง

ชาตรี สําราญ

2544

LB 1028 ช514

แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

วรภัทร์ ภูเ่ จริญ

2544

LB 2822.75 ว233

บทรําพึงก่อนนอนหลับฝั นเล่ม 1

ภควัน ศรีรัชนี

2544

LB 1212 ภ118บ

้ เรียนสําหรับผู ้เริม
วิจัยในชัน
่ ต ้น

ชาตรี สําราญ

2544

LB 1028 ช514

ความเป็ นครูไทย

ธีรศักดิ์ อัครบวร

2544

LB 1775 ธ654

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 30 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

พร ้อมพรรณ อุดมสิน

2544

LB 3058.T5 พ311ก

แนวทางการปฎิรป
ู การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตก
ิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 : รายงานชุด"แนวทางการปฎิรป
ู อุดมศึกษาไทย

สุทธิศรี วงษ์สมาน

2544

LA 1223 ส773น

บันทึกของหมูฟ ู

หมูฟ ู

2544

LB 1696 ห199ป

พืน
้ ฐานการศึกษา

อินถา ศิรวิ รรณ

2544

LB 125 อ735พ

บทรําพึงก่อนนอนหลับฝั นเล่ม 2

ภควัน ศรีรัชนี

2544

LB 1212 ภ118บ

ค่าใช ้จ่ายเพือ
่ การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน 12 ปี

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 2829.3.T5 ค311

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "เบญจมิตร"โดยครูองุน
่ กาญจนมาศ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1029.C45 อ119ร

หลากหลายวิธส
ี อน ของครูต ้นแบบ 2541 วิชาภาษาไทย

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สํานั ก

2544

LB 1027 ห332ภ

การสอนแบบสมดุล

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

2544

LB 1029.E6 ว448

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

ิ ฤทธิจ์ รูญ
พิชต

2544

LB 3051 พ647

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

ชูศรี สุวรรณโชติ

2544

LB 1027 ช685

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

ชูศรี สุวรรณโชติ

2544

LB 2361 ช685

เทคนิควิธก
ี ารและนวัตกรรมทีใ่ ช ้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น ้นนักเรียนเป็ น
ศูนย์กลาง

สนอง อินละคร

2544

LB 1027 ส195ท

2544

LB 1523 ส713ท

เทคนิควิธก
ี ารพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ
เทคนิควิธก
ี ารพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ

สําลี รักสุทธี

2544

LB 2806.15 ส713ท

เทคนิควิธก
ี ารเขียนหลักสูตร

สําลี รักสุทธิ์

2544

LB 2806.15 ส713

่ ารประกันคุณภาพ
เตรียมตัวครู..สูก

ชาตรี สําราญ

2544

LB 2806 ช514

หลากวิธก
ี ับการใช ้ I C T เพือ
่ การเรียนการสอน [Computer File]

อมรา รสสุข ; สุชาดา ไชยรัตน์

2544

LB 1028.43 อ293ห

หนั งสือประกอบภาพปฎิรป
ู การศึกษาประชาชนได ้ประโชน์อะไร

จุมพล รอดดําดี

2544

LC 71 จ638ห

หลากหลายวิธส
ี อนทีไ่ ม่หลอกหลอนวิธเี รียนรู ้

ชาตรี สําราญ

2544

LB 1025.3 ช514ห

เอกสารการสอนชุดวิชา สถิต ิ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

LB 3051 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา:Teaching Behavior in
Elementaryn Education หน่วยที่ 1-7

นงลักษณ์ สินสืบผล

2544

LB 1555 ส162

เกมและกิจกรรมสนุก ๆ

ทรงวุฒ ิ สุธาอรรถ

2544

LB 1027.25 ท147ก

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
่ วี ต
่ "
การสอนแบบ "เทคนิคการสอนให ้คิดโยงสูช
ิ จริง โดยอาศัยสิง่ แวดล ้อมเป็ สือ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1029.C45 ช514ร

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 31 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผล และจากสภาพจริง วิชา

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

ทําไม...HOME SCHOOL

แม่ส ้ม

2544

LC 40 ม885ท

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ" แบบการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง"โดยครูสพ
ุ ัฒน์ กฤชอาคม

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "นวัตกรรมกระบวนการกลุม
่ แบบประเมินผลการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียน

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1029.C45 ฉ422ร

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารบุคลากรในโรงเรียน หน่วยที่ 1-8

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

LB 2831.5 ส747อ

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "กระบวนการกลุม
่ "โดยครูปราณี ประสีระเตสัง

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

สร ้างสรรค์นักคิด : คูม
่ อ
ื การจัดการศึกษาสําหรับผู ้มีความสามารถพิเศษ ด ้านทักษะ
ความคิดระดับสูง

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LC 3998.T5 ส46

การวิจัยเพือ
่ พัฒนาการเรียนรู ้

ชูศรี วงศ์รัตนะ

2544

LB 1028.25.T5 ช685

เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาและการใช ้แหล่งวิทยาการในชุมชนหน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

LC 5257.T5 ส747อ

ิ นักศึกษาปี งบประมาณ 2544
สรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสต

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2544

LB 3605 ส691ส

เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาและการใช ้แหล่งวิทยาการในชุมชนหน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

LC 5257.T5 ส747อ

สรุปสาระสําคัญแนวทางการปฎิรป
ู การศึกษาระดับอุดมศึกษา : รายงานชุด "แนว
ทางการปฎิรป
ู อุดมศึกษาไทย"

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 2324 ส691ส

สรุปเอกสารทางวิชาการว่าด ้วย ปั ญหาอุปสรรคยุทธศาสตร์และบทเรียนจากการปฎิ
รูปการศึกษาในฮ่องกง

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LA 1131 ส691ส

ครูต ้นแบบปี 2543

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 2832.4.T5 ส691ค

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ"โดยกองทุนรางวัลเกียรติยศแห่ง

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1029.C45 ร442ร

การศึกษาและความเป็ นครูไทย

่ จิต
ยนต์ ชุม

2544

LA 1221 ย134

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "วินัยเน ้นยํ้ากิจกรรมหลากหลาย ให ้ผู ้เรียนเป็ นสําคัญ"โดยครูศก
ุ ร์ศริ ิ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1029.C45 ศ653ร

ครูจ ้อน ไทรวิมาน ครูดนตรีผู ้ยิง่ ใหญ่แห่งบางพลี

ั นิรัญเทวี
ศักดิช
์ ย

2544

LB 1775 ส691ค

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "ซิปปา"โดยครูเพ็ญประภา ยาไธสง

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

สาระการประชุมเรือ
่ ง "การนํ า Benchmarhing มาใช ้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย:
ประสบกาณ์ของออสเตรเลีย"

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2544

LB 2341 ส691ส

การเสริมสร ้างการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพือ
่ ความเป็ นเลิศในระบบการศึกษา
ของไทย : ยุทธ์ศาสตร์ในการสร ้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์เพือ
่ การพัฒนาประเทศ

สถาบันทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544

LB 1027.4 ส181ก

รายงานสถิตก
ิ ารศึกษาปี 2543 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สํานั กการศึกษากรุงเทพฯ

2544

LB 2846 ส691ร

่ ารปฏิบัต ิ
เขตพืน
้ ที่การศึกษาสูก

สํานั กงานปฏิรูปการศึกษา กลุม
่
2544
งานด ้านการจัดโครงสร ้าง องค์กร

LA 1221 ข615

่ การสอนและฝึ กอบรม: จากสือ
่ พืน
่ ดิจท
สือ
้ ฐานถึงสือ
ิ ัล

กิดานั นท์ มลิทอง

LB 1043.5 ก669

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

2544

หน ้า 32 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

่ วามสําเร็จ
สูค

ทบวงมหาวิทยาลัย

2544

LC 275 ท119ส

หนั งสือชุดปฎิรป
ู การเรียนรู ้ : ตัวอย่างความสําเร็จจากประสบการณ์จริง

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1029.C45 ส691ห

การศึกษาและความเป็ นครูไทย

วิไล ตัง้ จิตสมคิด

2544

LA 1221 ว724ก

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "เทคนิคการสอนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองแบบรับภาษา บูรณาการ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

รายงานประจําปี 2544 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2544

LG 395.T5 ม246ร

ระบบงานร ้านคุณฉุยวีดโี อ [หนั งสือโครงงาน]

กัลยาณิช ทิตตเมธาและสุรรี ัตน์
ดิษผล

2544

LB 1044.75

14 วิธส
ี อนสําหรับครูมอ
ื อาชีพ

ทิศนา แขมมณี

2544

LB 1027 ท512ส

รายงานการสัมมนาวิชาการเรือ
่ งความก ้าวหน ้าการอุดมศึกษาไทย

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2544

LB 1223 ส691ร

ปี ท ี่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วท
ิ ยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2544

LG 395.T5 ม246ป

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "บูรณาการ ร่วมคิดร่วมทํา"โดยครูสารภี มณีจด
ิ า

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

เอกสารการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองระดับตําบลหมูบ
่ ้านหน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

LB 11 ส287ฟ

รายงานปฎิรป
ู การศึกษาต่อประชาชน

เจือจันทร์ จงสถิตอยู่

2544

LA 1221 จ822ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "สรรค์สร ้างความรู ้"โดยครูสมบัต ิ การจนารักพงค์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

ร่วมปฎิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การปฎิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ การ
สอนแบบ "กระบวนการเรียนรู ้" โดยครูประนอม เพชรภู่

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

ปรัชญาการศึกษาไทย 2411-2475

วิทย์ วิศทเวทย์

2544

LA 1221 ว579

แผนการการจัดการเรียนรู ้กลุม
่ สาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

2544

LB 1027 ว378ผ

รายงานประจําปี 2543 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ

2544

LG 395.T5 ม246ร

เอกสารการสอนชุดวิชาสถิต ิ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

LB 3051 ส747อ

โครงงานภาษาอังกฤษกับเด็ก

เฉลียวศรี พิบล
ู ชล

2544

LB 1027.25 ฟ449

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "มุง่ ประสบการณ์ภาษาบูรณาการผสมผสานความรู ้ คูค
่ ณ
ุ ธรรม"โดยครู

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการระบบทางการศึกษา 27711 = Systems approach
in Education

มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมธิราช

2544

LB 14.7 ส747ป

่ ารปฎิบัตก
้ เรียน
เรีอยรู ้สูก
ิ ารวิจัยในชัน

ประกอบ มณีโรจน์

2544

LB 1028 ป185ร

รายงานประจําปี 2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544

LG 395.T5 ม246ร

รายงานประจําปี 2544 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2544

LG 395.T5 ม246ร

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

ก411ร 2544

หน ้า 33 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

รายงานประจําปี 2544 มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

2544

LG 395.T5 ม246ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "การแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรียนรู ้"โดยครูเฉลิม พรกระแส

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

การบริหารการเรียนรู ้ทีย
่ ด
ึ ผู ้เรียนเป็ นสําคัญ

วรภัทร์ ภูเ่ จริญ

2544

LB 2805 ว233

4 MAT : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให ้สอดคล ้องกับธรรมชาติการเรียนรู ้ของ
ผู ้เรียน

เชียร พานิช

2544

LB 1027 ธ761

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 4 ภาคเรีนยนที่ 1
แผนการสอนวิชาภาษาไทยแบบบูรณาการ ชัน

กาญจนา แก ้วเทพ ; จักรพรรดิ
จิตมณี

2544

LB 1027.4 ว224ผ

ึ ษาการ
การปฎิรป
ู การเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผุ ้เรียนเป็ นสําคัญในระดับอุมดมศึกษา : กรณีศก
เรียนการสอน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ : รายงานการวิจัย

ิ ฐ์
ธรรมรักษ์ การพิศษ

2544

LB 1027 ร352ก

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "บูรณาการ"โดยครูรัตนา สถิตานนท์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

รายงานการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการกองทุนให ้กู ้ยืมเพือ
่ การศึกษา

สมชัย ฤชุพันธ์ ; ชลธาร วิศรุตา
วงศ์

2544

LB 2340.4.T5 ส238ร

กรอบคณวุฒท
ิ างการศึกษาแห่งชาติกับการเรียนรู ้ที่เน ้นผุ ้เรียนเป็ นสําคัญของ
ประเทศนิวซีแลนด์

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ; ธีรวิทย์

2544

LA 2122 ส691ก

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข ้าศึกษาในสถาบันศึกษา ทบวง มหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2544

ทบวงมหาวิทยาลัย

2544

LB 2351 ท119ร

23 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5 กันยายน 2544

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

LB 2832.4.T35 ม246ส

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 3 ภาคเรีนยนที่ 2
แผนการสอนวิชาภาษาไทยแบบบูรณาการ ชัน

จักรพรรดิ จิตมณี

2544

LB 1027 จ224ผ

คูม
่ อ
ื ค ้นหาแววความสามารถพิเศษ

ศูนย์แห่งชาติเพือ
่ พัฒนาผู ้มี
ความสามารถพิเศษ สํานั กงาน

2544

L 370 ส691ค

รัตนพินจ
ิ นิทศ
ิ ากรศึกษา

เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี,สมเด็จพระ

2544

LA 1221 ท622ร

199 กระบวนท่าของครูมอ
ื อาชีพ

คําหมาน คนไค

2544

LB 2832 ค386

ราชภัฎ : มหาวิทยาลัยของประชาชน

เรืองชัย ทรัพย์นริ ันดร์

2544

LB 2126.T5 ร853

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอนวิชาภาษาไทยแบบบูรณาการชัน

จักรพรรดิ จิตมณี

2544

LB 1027 จ224ผ

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอนภาษาไทย (มปภ.) แบบบูรณาการ ชัน
: เรือ
่ ง "เครือ
่ งบินหรรษา"

จักรพรรดิ จิตมณี ; กาญจนา
จิตมณี

2544

LB 1027 จ224ผ

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 2 ภาค
แผนการสอนแบบบูรณาการวิชาภาษาไทยแบบบูรณาการชัน
เรียนที่ 2 เรือ
่ ง "เครือ
่ งบินหรรษา"

จักรพรรดิ จิตมณี

2544

LB 1027.4 จ224ผ

ผู ้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

ศิโรจน์ ผลพันธิน

2544

LB2341.8.T5 ศ517

่ การสอนระดับปฐมวัยศึกษาหน่วยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิชาสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

LB 1177 ส747อ

จิตวิทยาการศึกษา

สุรางค์ โค ้วตระกูล

2544

LB 1051 ส858

รายงานการวิจัยเรือ
่ งการจัดกระบวนการเรียนรู ้เพือ
่ สร ้างสรรค์ปัญญาในประเทศไทย

สุธน
ิ เพ็ชรักษ์

2544

LA 1221 ส762

รายงานการวิจัยเรือ
่ งการเรียนรู ้อย่างมีความสุข : สารเคมีในสมองกับความสุขและ
การเรียนรู ้

ศันสนีย ์ ฉั ตรคุปต์

2544

LB 1060 ศ336
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หน ้า 34 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

การจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียนโดยโรงพยาบาลและสถาบันทาง
การแพทย์ : รายงานการศึกษาวิจัย

ประนอม ศรีไพรวัลย์

2544

LC 4564 ป289ก

199 กระบวนท่าของครูมอ
ื อาชีพ

แม่ส ้ม

2544

LB 2832 ค386

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 1 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอน วิชา ภาษาไทย แบบบูรณาการ ชัน

จักรพรรดิ จิตมณี

2544

LB 1027.4 จ224ผ

รายงานการวิจัยเอกสาร เรือ
่ งกองทุนคุณภาพการศึกษาของฮ่องกง

สํานั กงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการแห่งชาติ

2544

LA 1131.82 ส691ร

แผนการปฎิรป
ู การศึกษาของประธานาธิปด จอร์จ ดับเบิลยู.บุช

พรทิพย์ สุวรรณโรจน์

2544

LA 122 พ239ผ

แผนการจัดการเรียนรู ้การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2544 กลุม
่ สาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ ป.4

สําลี รักสุทธี

2544

LB 1027.4 ส713ผ

แผนการจัดการเรียนรู ้การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2544 กลุม
่ สาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา ศาสานาและวัฒนธรรม ป.4 (ภาคเรียนที่ 2)

สําลี รักสุทธี

2544

LB 1027.4 ส713ผ

แผนการจัดการเรียนรู ้กลุม
่ สาระการเรียนรู ้ วิทยาศาสตร์ ช่วงที่ 2 ป.4 ภาคเรียนที่ 2

สําลี รักสุทธี

2544

LB 1027.4 ส713ผ

เอกสารการสอนชุดวิชาสถิต ิ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

2544

LB 3051 ส747อ

คูม
่ อ
ื การผลิตและเทคนิคการนํ าเสนอแผ่นภาพโปร่งใส

จีรารัตน์ ธิธเวทย์

2544

LB 1043.7 จ574

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 3 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอนวิชาภาษาไทยแบบบูรณาการชัน

จักรพรรดิ จิตมณี

2544

LB 1027 จ224ผ

้ เรียน
เริม
่ ต ้นง่ายๆกับวิจัยในชัน

ศรีอัมพร ประทุมนั นท์

2544

LB 1028 ศ281ร

การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ

อรทัย มูลคํา

2544

LB 1027 อ324ช

ประมวลสาระชุดวิชา : พืน
้ ฐานวิชาชีพครู : Foundation of Teaching Profession
หน่วยที่ 13-15

ภณิดา มาประเสริฐ

2544

LB 2832 ส162

ภาคผนวก 1 ร่างพระราชบัญญัตท
ิ จ
ี่ ะต ้องเสนอต่อรัฐสภาเพือ
่ ตราขึน
้ ใช ้บังคับ

สํานั กงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) 2544

LC 94.T5 ส691ภ

ประมวลสาระชุดวิชา : พืน
้ ฐานวิชาชีพครู : Foundation of Teaching Profession
หน่วยที่ 8-12

ภณิดา มาประเสริฐ

2544

LB 2832 ส162

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ"มุง่ ประสบการณ์ภาษาพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ "โดยครูวไิ ลวรรณ คํามั่น

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตรครัง้ ที่ 21

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2544

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ สํานั กงานคณะกรรรมการ
การสอนแบบ"ไม่เร่งเขียนอ่าน สุขสําราญเตรียมความพร ้อม"โดยครูวช
ั รินทร์ ผดุงพจน์ การศึกษาแห่งชาติ

LB 2391.T35 ส181พ

2544

LB 1027 ส691ร

รายละเอียดเกีย
่ วกับการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพือ
่ การศึกษา

สํานั กงานการปฏิรป
ู การศึกษา

2544

LA 1221 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "ทักษะชีวต
ิ แบบมีสว่ นร่วม"โดยครูสมใจ ปราบพล

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1029.C45 ส237ร

รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงการสําหรับเด็ก

วัฒนา มัคคสมัน

2544

LB 1025.23 ว398ร

ประมวลบทความ นวัตกรรมเพือ
่ การเรียนรู ้สําหรับครูยค
ุ ปฏิรป
ู การศึกษา

ไพฑูรย์ สินลารัตน์

2544

LB 1029.C45 ป352

มหาวิทยาลัยบูรพา

2544

LB 2391.T5 ม246พ

พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย ประจําปี การศึกษา 2543 วันเสาร์ท ี่ 22
ธันวาคม 2544

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 35 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

การพัฒนาหลักสูตร โดยเน ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ

บรรพต สุวรรณประเสริฐ

2544

LB 1570 บ176ก

แฟ้ มสะสมงาน (Portoflio) ของนั กเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และผู ้บริหารโรงเรียนเพือ
่
การพัฒนานักเรียน

อุทม
ุ พร (ทองอุไทย) จามรมาน

2544

LB 1029.P67 อ825

เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนกลุม
่ การงานและพืน
้ ฐานอาชีพหน่วยที่ 10-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

2544

LB1568.T364 ส747อ

ประกันคุณภาพการศึกษา : ทุกคนทําได ้ ไม่ยาก

รุง่ แก ้วแดง

2544

LB 2806 ร621

เรียนเก่งเรือ
่ งกล ้วยๆ

ธัญญา ผลอนันต์

2544

LB 1060 ค738

เด็กทีม
่ ป
ี ั ญหาในการเรียนรู ้

ผดุง อารยะวิญํู

2544

LC 4706.T35 ผ179ด

เรียนรู ้ตลอดชีวต
ิ ด ้วยอินเทอร์เน็ ต

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

L 76.75 ส691ร

เด็กทีม
่ ป
ี ั ญหาในการเรียนรู ้ : LEARNING DESABILITIES

ผดุง อารยะวิญํู

2544

LC4704 ผ179ด

ปฎิรป
ู การศึกษาไทย...ในมุมประชาชน

สํานั กงานปฎิรูปการศึกษา

2544

LA 1221 ป138ป

้ เรียน
เรียนรู ้และฝึ กปฏิบัตก
ิ ารวิจัยในชัน

ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์

2544

LB 1028 ค167

CHILD CENTRED : STORYLINE MFTHOD การบูรณาการหลัดสูตรและการเรียน
การสอนโดยเห็นผู ้เรียนเป็ นศูนย์กลาง

อรทัย มูลคํา

2544

LB 1025.3 ช952

เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาชีวต
ิ และชุมชนหน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

LB 215 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษากับชีวต
ิ และชุมชน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

LB 215 ส747อ

้ เรียนประสบการณ์ตรงของครูต ้นแบบ
ตัวอย่างการวิจัยในชัน

สุภาภรณ์ มั่นเกตุวท
ิ ย์

2544

LB 1028.24 ส838ต

การวัดผลการศึกษา

สมนึก ภัททิยธนี

2544

LB 3051 ส253

่ ารปฏิบัตก
้ เรียน
เรียนรู ้สูก
ิ ารวิจัยในชัน

ประกอบ มณีโรจน์

2544

LB 1028 ป185

พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประปี พท
ุ ธศักราช
2544:19-20 กรกฏาคม 2544

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2544

LB 2391.T5 ม246พ

รายงานเพือ
่ การปฎิรป
ู การศึกษา

สํานั กงานปฎิรูปการศึกษา

2544

LC 94.T5 ภ413

รายงานประจําปี การศึกษา 2543 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544

LG 395.T5 ม246ร

่ โทรทัศน์และสือ
่ คอมพิวเตอร์:กระบวนการสร ้างสรรค์และเทคนิคการ
การผลิตคสือ
ผลิต(ฉบับปรับปรุงใหม่)

2544

LB 1028.5 ว645

่ โทรทัศน์และสือ
่ คอมพิวเตอร์ : กระบวนการสร ้างสรรค์และเทคนิคการ
การผลิตสือ
ผลิต

2544

LB 1028.5 ว645

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "ทักษะชีวต
ิ แบบมีสว่ นร่วม"โดยครูสมใจ ปราบพล

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "CIPPA MODEL"

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1029.C45 อ558ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "การจัดาการ"

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร
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หน ้า 36 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "การจัดการประสบการณ์การเรียนรู ้"โดยครูอารี มาลา

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

พัฒนาการการศึกษาไทย : อดีต ปั จจุบัน และในสหัสวรรษใหม่

สมหมาย จันทร์เรือง

2544

LA 1221 ส165พ

ภาวะวิกฤติและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ 1 ศึกษาศาสตร์เพือ
่ ปฎิรป
ู
การศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 9-10 (พ.ศ.2545-2554) :

พฤทธิ์ ศิรบ
ิ รรณพิทักษ์ และคณะ 2544

LB 2833.4.T5 พ435

108 คูณ 2 ปั ญหาปฎิรป
ู การศึกษา

สํานั กงานปฎิรูปการศึกษา

2544

LA 1221 ส691ห

รายงานสรุปการสัมมนาเรือ
่ ง การเรียนรู ้เพือ
่ สร ้างสรรค์ด ้วยปั ญญา

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1590.5 ส691ก

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "การเรียนรู ้แบบมีสว่ นร่วม"โดยครูวล
ิ าสินี วิเชียรรัตน์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารการศึกษาหน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

LB 3015 ส747อ

วิพธิ กิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544

LG 395.T5 จ682ว

ประมวลสาระชุดวิชา พืน
้ ฐานวิชาชีพครู Foundation of Teaching Profession
หน่วยที่ 1-7

ภณิดา มาประเสริฐ

2544

LB 2832 ส162

รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2543 / 2544 : ปฎิรป
ู การศึกษาอย่างไร เพือ
่ ใคร
เพือ
่ อะไร !

วิทยากร เชียงกูล

2544

LA 1221 ว583

ภาคผนวก 2 ร่างกฎหมายลําดับรองทีจ
่ ะต ้องตราขึน
้ ใช ้บังคับทันทีในระบบบริหาร
การศึกษาใหม่

สํานั กงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) 2544

LC 94.T5 ส691ภ

โฉมหน ้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสําคัญของการปฏิรป
ู ในพระราชบัญญัต ิ
การศึกษา

ั ตันศิร ิ
วิชย

2544

LA 1220 ว541

เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนกลุม
่ งานและพืน
้ ฐานอาชีพหน่วยที่ 1-9

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

LB 1568.T364 ส747อ

รายงานเพือ
่ การปฎิรป
ู การศึกษา

สํานั กงานปฎิรูปการศึกษา

2544

LA 1221 ส691ร

ภาคผนวก 3 รายละเอียดเกีย
่ วกับโครงสร ้างการจัดองค์กรและอํานาจหน ้าทีข
่ อง
หน่วยงสนใหม่ในกระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม

สํานั กงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) 2544

LC 94.T5 ส691ภ

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
ื่ ภาษาพัฒนาสูท
่ ักษะ"โดยครูลําดวน
การสอนแบบ" ศิลปะสร ้างเสริม ประสบการณ์สอ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "ผู ้เรียนมีสว่ นร่วม เรียนรู ้เป็ นกลุม
่ มุง่ เน ้นประสบการณ์"โดยครูชานนท์

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
การสอนแบบ "โครงงาน"โดยครูมาลัย สิงหะ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1029.C45 ม492ร

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
่ าชีพ"โดยครูวรรณี สุทธิขาว
การสอนแบบ "เตรียมงานสูอ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2544

LB 1027 ส691ร

เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา : Teaching Behavior in
Elementary Education หน่วยที่ 8-15

ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

2544

LB 1555 ส162

เอกสารปฏิรป
ู การเรียนการสอนแบบใหม่แผนผังวิเคราะห์หลักสูตรวิชาภาษาไทย
ประถมศึกษาปี ท ี่ 4

จักรพรรดิ จิตมณี

2543

LB 1523 จ224อ

เอกสารชุดหลากมุมมองการศึกษาไทย : มิตใิ หม่ในการจัดการศึกษากับบทบาท
สภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2543

LA 1222 อ884ม

เอกสารปฏิรป
ู การเรียนการสอนแบบใหม่แผนผังวิเคราะห์หลักสูตรวิชาภาษาไทย
ประถมศึกษาปี ท ี่ 3

จักรพรรดิ จิตมณี

2543

LB 1523 จ224ผ

จอมปราชญ์ นั กการศึกษา : สังเคราะห์ วิเคราะห์ และประยุกต์ แนวพระราชดํารัส
ด ้านการศึกษาและการพัฒนาคน

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2543

LB 2952.5 ก768
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เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนพัฒนาโรงเรียนหน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LB 2805 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาตลอดชีวต
ิ และการศึกษานอกระบบ (ฉบับ
ปรับปรุง)หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LC 5257.T5 ส747อ

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยครูในสาธารณรัฐบอตสวานา =
Effective schools / teachers : the role of the Botswana as a teacher

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

2543

LC 1049.8.B57 ม873

เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาตลอดชีวต
ิ และการศึกษานอกระบบ (ฉบับ
ปรับปรุง)หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LC 5215 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนพัฒนาโรงเรียนหน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LB 2805 ส747อ

2543

LA 632 ค562

ความเป็ นเลิศทางการศึกษา : แนวนโยบายแห่งรัฐของสหราชอาณาจักร
คุณภาพของครูสค
ู่ ณ
ุ ภาพแห่งการเรียนรู ้

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

2543

LB 1727.N45 ค622

ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข : จะช่วยให ้ลูกรักเป็ นคนทีส
่ มบูรณ์ได ้อย่างไร

เกียรติวรรณ อมาตยกุล

2543

LB 1140 ก8ฉ

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสอนประถมศึกษาหน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LB 1555 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการสอน หน่วยที่ 9 - 15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย 2543

LB 1028.3 ส747อ

ถิตเิ พือ
่ การวิจัยทางการศึกษา : มโนทัศและการประยุกต์การวิเคราะห์ความแปรปรวน นิคม ตังคะนิภพ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา

2543

LB 2846 น553

ื่ การศึกษาหน่วยที่ 1-7
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารศูนย์สอ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LB 3044.7 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสอนประถมศึกษาหน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LB 1555 ส747อ

ื่ การศึกษาหน่วยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารศูนย์สอ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LB 3044.7 ส747อ

แคทส์ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีผ
่ ู ้เรียนเป็ นศูนย์กลาง

ชนาธิป พรกุล

2543

LB 3044.84.T5 ช149

ขัน
้ ตอนการพัฒนาของเด็กปฐมวัยตัง้ แต่ปฎิสนธิถงึ 5 ปี

นิตยา คชภักดี

2543

LB 1140 ส6บ

เอกสารการสอนชุดวิชาวรรณกรรมมัธยมศึกษาหน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LB 1607 ส747อ

คูม
่ อ
ื นิเทศ : การนิเทศเพือ
่ พัฒนาวิชาชีพครู : ชุดฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารการพัฒนาคุณภาพ
การสอนตามระดับคุณภาพครู(NTQ) และการจัดทําแฟ้ มพัฒนางาน (Portfolio)

ชวลี พึง่ แสงสี

2543

LB 1047.5 ช283

คูม
่ อ
ื การพิมพ์วท
ิ ยานิพนธ์ พ.ศ.2543

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2543

LB 2369 ธ17ค

คูม
่ อ
ื คนเก่งเรียน = SuccessfuLearner handbook

ยุดา รักไทย ; ณั ฐพงศ์ เกศ
มาริษ

2543

LB 1062 ย345

คูม
่ อ
ื ISO 9000 สําหรับผู ้บริหารการศึกษาไทย

วรภัทร์ ภูเ่ จริญ

2543

LB 2822.75 ว233ค

การปฏิรป
ู การฝึ กหัดครูในสหรัฐอเมริกา = Promising practices : new ways to
improve teacher quality U.S. Department of Education

มยุร ี จารุปาณ

2543

LB1715 ม189

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ในระดับปริญญาตรี : รายงานการวิจัยเอกสาร

ั ดิ์ พลาสารัมย์
พันธ์ศก

2543

LB 1027 พ465ก

รายงานการสัมมนาเรือ
่ งแนวทางการปฎิรป
ู ระบบ บริหารการเงิน และการระดม
ทรัพยากรเพือ
่ อุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตก
ิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติสํานั ก

2543

LB 41 ร861ร
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ปั ้นสมองของชาติ : ยุทธศาสตร์ปฏิรป
ู การศึกษา

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2543

LA 1221 ก768ป

ปั ญหาการเรียนและเทคนิคช่วยให ้ลูกเรียนดี

อุมาพร ตรังคสมบัต ิ

2543

LB 1060 อ846

ปรัชญาปฏิบัตน
ิ ย
ิ ม:รากฐานปรัชญาการศึกษาในสังคมประชาธิปไตย

ประทุม อังกูรโลหิต

2543

LB 45 ป279ป

รายงานประจําปี 2543 บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนคร
เหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพ
เกล ้าพระนครเหนือ

2543

LG 395.T5 ส181ร

รายงานประจําปี 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2543

LG 395.T5 ม246ร

2543

LB 2155.T5 ม246ร

รายงานประจําปี 2543 โรงเรียนสาธิต "พิบล
ู บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

รายงานประจําปี 2543 สํานั กวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏอุดรธานี

สถาบันราชภัฏอุดรธานี

2543

LG 395.T5 ส181ร

รายงานประจําปี 2543 สํานั กหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543

LG 395. T5 ม246ร

การจัดตัง้ กองทุนพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ิ านุวฒ
สมหวัง พิชย
ั น์

2543

LA 2301 ศ691ร

การบริหารการเงินในโรงเรียน : กระทรวงศึกษา การฝึ กอบรมและการจ ้างงานมลรัฐ
ออสเตรเลียใต ้

ณั ฎฐพล อารีประเสริฐสุข

2543

LB2826.6.A81 ก459

้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และ
ผลการวิเคราะห์เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับผลการเรียนชัน
การสอบคัดเลือกเข ้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

วิเชียร เกตุสงิ ห์

2543

LB 3060.24 ว559

การปฎิรป
ู การการอาชีพศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ ประเทศแคนนาดา : รายงานการ
วิจัยเอกสาร

สวัสดิ์ อุดมโภชน์

2543

LC 1047.C5 ส877

ผู ้บริหาร

ิ านุวฒ
สมหวัง พิชย
ั น์

2543

LB 2831.8 ส289ส

108 ปั ญหา ปฎิรป
ู การศึกษา

กลุม
่ งานประชาสัมพันธ์ และกลุม
่
2543
งานกฎหมาย สํานั กงานปฎิรป
ู

LA 1221 ส691ร

การประกันคุณภาพการศึกษา

วารินทร์ สินสูงสุด

2543

LB 2806 ว483ก

การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา = Quality assurance in higher education

อุทม
ุ พร จามรมาน

2543

LB 2324 อ825ป

รายงานประจําปี การศึกษา 2543 วิทยาลัยคริสเตียน

วิทยาลัยคริสเตียน

2543

LC 432.T5 ว585ร

การประเมินการสอนระดับอุดมศึกษา

ั กาญจนวาสี
ศิรช
ิ ย

2543

LB 2331.65.T5 ศ452ก

Cheng, Yin Cheong
การเปลีย
่ นแปลงและพัฒนาการทางการศึกษาในภูมภ
ิ าคเอเซีย-แปซิฟิก : แนวโน ้ม
และประเด็นสําคัญ = Educational change and development in the Asia-Pacific

2543

LB 41 ย283

รายงานผลการวิจัยเรือ
่ งบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร ้างและ
่ ตวรรษที่ 21
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ รองรับการเข ้าสูศ

สมชาย สุขสิรเิ สรีกล
ุ

2543

LA 1223 ส241ร

การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการออกแบบการ
วิจัยทางการศึกษา

นิคม ตังคะนิภพ

2543

LB 2846 น553

ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธท
ี างการสอนหนวยที่ 3-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LB 2806.15 ส747ป

ทางก ้าวหน ้าของครูมอ
ื อาชีพ : การพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวทางของพรบ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

คําหมาน คนไค

2543

LB 2832.4.T5 ค386

ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธท
ี างการสอนหน่วยที่ 12-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LB 2806.15 ส747ป
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ปี พิมพ์

การฝึ กอบรมกับการพัฒนาอาชีพ

พนิจดา วีระชาติ

2543

LC 1037 บ197ก

การฝึ กอบรมครูประจําการในสหภาพยุโรปบางประเทศ

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

2543

LB 1723 ก64

ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LB 1570 ส747ป

้ ประถมศึกษาปี ที่ 4
แผนการสอนภาษาไทย แบบบูรณาการ ชัน

จักรพรรดิ จิตมณี

2543

LB 1027.4 จ224ผ

พืน
้ ฐานการวิจัย : BASIC OF RESCARCH

ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์

2543

LB 1028 ย356

มาตราฐานการศึกษาเพือ
่ การประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2543

LB 2822.75 ส6

พลิกสถานการณ์บนพืน
้ ฐานกฎหมายปฏิรป
ู การศึกษา

ธรรมเกียรติ กันอริ

2543

LC 94.T5 ธ325พ

พระราชบัญญัตวิ ช
ิ าชีพครูมณฑลบริตช
ิ โคลัมเบียประเทศแคนาดา

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

2543

LA 412.7 พ371

พระราชบัญญัตก
ิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สํานั ก

2543

LC 94.T5 พ371

ร่วมคิดร่วมเขียน ปฏิรป
ู การเรียนรู ้ ผู ้เรียนสําคัญทีส
่ ด
ุ

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สํานั ก

2543

LB 1060 ร155

แผนผังวิเคราะห์หลักสูตร(เอกสารปฎิรป
ู การเรียนการสอนแบบใหม่)

จักรพรรดิ จิตมณี

2543

LB 1027.4 จ224ผ

แผนผังวิเคราะห์หลักสูตร(เอกสารปฎิรป
ู การเรียนการสอนแบบใหม่)

จักรพรรดิ จิตมณี

2543

LB 1027.4 จ224ผ

แผนเบือ
้ งต ้นเพือ
่ การพัฒนาและการลงทุนทางการศึกษา

ตา ง๊อก โธ

2543

LC 94.T5 ต291ผ

ระบบการจัดและประเมินผลผู ้เรียนระดับอุดมศึกษาตามแนวพระราชบัญญัต ิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 : รายงานการวิจัยเอกสาร

วาสนา ประวาลพฤกษ์ ; จริยา
หาสิตพานิชกุล ; อาภรณ์ บาง

2543

LB3058.ท9 ว65ร

กรอบการดําเนินงานการจัดการศึกษาสําหรับผู ้มีความต ้องการพิเษษ = Final report
of the world conference on special meeds education : access and quality

องค์กร Unesco ; สมชาย บัวเล็ก 2543

LC 3965 อ114ก

ระบบอาจารย์ทป
ี่ รึกษา

สําเนาว์ ขจรศิลป์

2543

LB 2343 ส692ร

โปรแกรมการฝึ กอบรมภาวะผู ้นํ าครูใหญ่ของฮ่องกง = Leadership training
programme for principals

สุรศักดิ์ หลาบมาลา.

2543

LB 1727 ป931

กระบวนการผูกพันธมิตรวิชาชีพ 1

โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ
ไทย สํานักงานปลัด

2543

LB2331.74.T5 ก125

ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธท
ี างการสอนหนวยที่ 8-11

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LB 2806.15 ส747ป

รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในรูปแบบการบริหารโดยใช ้โรงเรียนเป็ นฐาน = School-based management

อุทัย บุญประเสริญ

2543

LB 2806.35 อ819

่ วามสําเร็จของการปฎิรป
การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สําคัญสูค
ู การศึกษา

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2543

LA 1221 ก768ก

รายงานการวิจัยเชิงนโยบาย ผลกระทบจากพระราชบัญญัตก
ิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ข ้อตกลงของรัฐบาลกับธนาคารพัฒนาเอเชียนโยบายการปฏิรป
ู ระบบราชการ

มนตรี จุฬาวัฒนทล

2543

LC 94.T5 ม151

การจัดการและการพัฒนาวิชาชีพครู =The utilization and professional
development of teachers : issues and strategies

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

2543

LB2832 ท333ก

รายงานการวิจัยเรือ
่ งการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ

สมาน อัศวภูม ิ

2543

LB 2805 ส295ร
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ชือ
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เลขเรียกหน ังสือ

รายงานการวิจัยเรือ
่ งการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน
่ ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ั นิรัญเทวี
ศักดิช
์ ย

2543

LB 2965.K8 ศ324ร

รายงานการวิจัยเอกสารเรือ
่ งนโยบายการผลิตและการพัฒนาครู

มนตรี จุฬาวัฒนทล

2543

LB 2833.4.T5 ม151

รายงานการศึกษาของฮ่องกง

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

2543

LA1131.82 ร451

รายงานการศึกษาภาวะการหางานทําของบัณฑิตปี พ.ศ.2543

ทบวงมหาวิทยาลัย

2543

LC 201 ท119ร

รายงานการศึกษาวิเคราะห์เพือ
่ การปฏิรป
ู การศึกษา พ.ศ.2542 ในกรอบภารกิจของ
สํานั กงานปฏิรูปการศึกษา เล่มที่ 2

กลุม
่ งานกฎหมายสํานั กงาน
ปฏิรป
ู การศึกษา

2543

LB 1027 ส691ร

รายงานการศึกษาวิเคราะห์เพือ
่ การปฏิรป
ู การศึกษาตามพระราชบัญญัตก
ิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ในกรอบภารกิจของสํานักงานปฏิรป
ู การศึกษา เล่ม 1

กลุม
่ งานกฎหมาย สํานั กงาน
ปฏิรป
ู การศึกษา (สปศ.)

2543

LA 1221 ร451

รายงานการศึกษาสถานภาพการให ้บริการการศึกษาสําหรับเด็กด ้อยโอกาสใน
ต่างประเทศ:สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร บาราซิล ฟิ ลป
ื ิ นส์และออสเตเรีย

ศรีศักดิ์ ไทยอารี

2543

LC3965 ศ255

รายงานการศึกษาสถานภาพการให ้บริการการศึกษาสําหรับเด็กด ้อยโอกาสใน
ต่างประเทศ:สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร บราซิล ฟิ ลป
ิ ิ นส์และออสเตรเลีย

ศรีศักดิ์ ไทยอารี

2543

LC3965 ศ255

กระบวนการปฏิรป
ู โรงเรียนที่มป
ี ระสิทธิภาพ

สุรัฐ ศิลปอนันต์

2543

LA 1221 ส856

2543

LB 1773.T5 ส677ส

สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัตใิ นส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน : นวัตกรรมเพือ
่ การศึกษา

ั ประสารสอย
วุฒช
ิ ย

2543

LB 1028.5 ว865

การวางแผนกลยุทธ์สําหรับนั กการศึกษา

พวงรัตน์ เกษรแพทย์

2543

LB 2805 พ474

ิ นั กศึกษา
การพัฒนากิจกรรมนิสต

ธิดารัตน์ บุญนุช

2543

LB 3605 ธ582

่ การสอนภาษาไทย : สรรสร ้างสือ
่ สร ้างสรรค์
แนวพัฒนาสือ

อัมพร อังศรีพวง

2543

LB 1044.88 อ555

ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธท
ี างการสอนหน่วยที่ 1-2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LB 2806.15 ส747ป

การวิเคราะห์และการเขียนรายงานวิจัย

ิ พิทักษ์เทพสมบัต ิ
พิชต

2543

LB 2369 พ6

สถิตเิ บือ
้ งต ้นทางการศึกษา

กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์

2543

LB 2846 ก124

ิ นักศึกษาปี งบประมาณ 2543
สรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสต

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2543

LB 3605 ส691ส

สรุปผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้เพือ
่ ป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาเอดส์
ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย แผนงานป้ องกันและแก ้ไขปั ญหา

สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2543

LC 212.86

การศึกษาของคนไทย ปี 2542 = 1999 Report on education received by the
Thai people

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2543

LA 1221 ก522ก

้ างรอด
การศึกษาไทยในสถานการณ์โลก : ระดม 6 นั กคิด นั กการศึกษา ชีท

สัญญลักษณ์ เทียมถนอน

2543

LA 1221 ก562

การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองในต่างประเทศ

สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษา 2543

LC 71 ย157

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน:นวัตกรรมเพือ
่ การศึกษา

ั ประสารสอย
วุฒช
ิ ย

2543

LB 1028.5 ว865

สัมนาปั ญหาและแนวโน ้มทางการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 5-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LB 2801 ส747ป
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บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒ ิ เทียมทอง

2543

LB 2369 บ125ว

สํารวย มีสมชัย ครูภม
ู ป
ิ ั ญญาไทยเพชรแท ้ของแผ่นดิน

ถวัลย์ มาศจรัส

2543

LB 1775 ถ267ส

่ : โสตทัศนูปกรณ์ = AUDIO VISUAL MEDIA
สือ

ิ ป
ศักดา ประจุศล

2543

LB 1043.5 ศ321ส

หนึง่ ปี หลัง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

ิ ธิ์ เวชชาชีวะ
อภิสท

2543

LC 71.2 อ269ห

นั กเรียนฮาร์วาร์ด

ิ วงศ์ ณ ป้ อมเพชร
วิชต

2543

LB 1696 ว6น

เทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร ; กอบกุล
สรรพกิจนํ านง

2543

LB 1028.3 ช741

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด ้านความคิดรวบยอด

ไพเราะ พุม
่ มั่น

2543

LB 1529.T5 พ991

เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา

ไพฑูรย์ สินลารัตน์

2543

LB 2331 พ975ท

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด ้านภาษา

ไพเราะ พุม
่ มั่น

2543

LB 1529.T5 พ991

เทคนิคการวัดผลการเรียนรู ้

ล ้วน สายยศ

2543

LB 3051 ล147ท

เทคนิคการวัดผลการเรียนรู ้

ล ้วน สายยศ

2543

LB 3051 ส147

แหกคุกทางปั ญญา : สะท ้อนคิดฝ่ าวิกฤตการศึกษา

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2543

LA 1221 ก768ห

องค์ประกอบของสภาครูแห่งอังกฤษ : The composition of the genral teaching
council for england

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

2543

LB 2844.52 ส854อ

ทีน
่ ี่ไม่มโี รงเรียน = Deschooling society

อิลลิช, ไอวาน ; สันต์ สิงหภักดี ; 2543
สันติสข
ุ โสภณสิร ิ

LA 210 อ749ท

สัมนาปั ญหาและแนวโน ้มทางการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 9-12

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

LB 2801 ส747ป

การเรียนแบบร่วมมือ

นาตยา ปิ ลันธนานนท์

2543

LB 1029.C6 น463ก

รายงานสรุปสัมมนานโยบายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวต
ิ ของประเทศไทย

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2543

LC 5209 ก525ร

รูปแบบการปฏิรป
ู โรงเรียน = Tools for schools : school reform models

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

2543

LB 2806 ร719

ประมวลสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สํานั กกิจการสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

2543

LC 6223 ส691ป

รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปี การศึกษา 2542-2543

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา

2543

LB 2369 บ259ร

รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสําหรับผู ้เรียนที่มค
ี วามต ้องการพิเศษ :
รายงานการวิจัยเอกสาร

จิตประภา ศรีออ
่ น;
ทบวงมหาวิทยาลัย.

2543

LC 4037.ท9 จ62ร

่ หลักสูตรสาขาวิชาและปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด
ประมวลชือ
ทบวงมหาวิทยาลัย

สํานั กมาตรฐานอุดมศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัย

2543

LC 6223 ส691ป

ประมวลเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยและหนังสือเวียนที่
เกีย
่ วข ้องฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543

สุทธิรา คําสิน

2543

LB 2362.T5 ป352

่ าชีพ
การพัฒนาตนเข ้าสูอ

อมรรัตน์ กรีธาธร

2543

LC 25 อ286ก
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การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ั วงษ์ใหญ่
วิชย

2543

LB 2362.T5 ว542

รู ้ไว ้ก่อนไปอเมริกา ฉบับ Y2K

วิโรจน์ กิรคุณ

2543

LB 2390 ว711

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู ้บริหาร

ิ านุวฒ
สมหวัง พิชย
ั น์

2543

LB 1770.T5 ร64

วิธก
ี ารจัดสรรเงินจากรัฐบาลมลรัฐไปยังเขตการศึกษาในสหรัฐอเมริกา = Structure
of State Systems of School Finance

อเล็กซานเดอร์,เคิรน
์ และ ฉซ
ลมอน,ริชาร์ด จี

2543

LB 2342 อ431

รายงานวิจัยเชิงเอกสาร เรือ
่ ง คุณภาพการประกันในวถีทรรศน์ การปฏิรป
ู อุดมศึกษา
ไทย

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สํานั ก

2543

LB 2324 ร451ร

การพัฒนาคุณภาพครูของรัฐแคลิปฟอร์เนีย

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

2543

LB 1715 ก493

เรียนมหาวิทยาลัยอย่างไรให ้สําเร็จและมีความสุข

วิโรจน์ กิรคุณ

2543

LB 2395 ว711

ปฏิรป
ู การเรียนรู ้ผู ้เรียนสําคัญทีส
่ ด
ุ

คณะอนุกรรมการปฏิรป
ู การเรียนรู ้ 2543
ของคณะกรรมการการศึกษา

LB 1060 ป138

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู ้บริหารผลการประชุมสัมมนารับฟั งความคิดเห็น 4
ภูมภ
ิ าคและกทม.

สํานั กงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการแห่งชาติ

2543

LB 1770.T35 บ99

การพัฒนางานการพระศาสนาตามแนวทางการปฏิรป
ู การศึกษา

เอนก สนามชัย

2543

LA 1221 อ893ก

การพัฒนาคณาจารย์

ไพฑูรย์ สินลารัตน์

2543

LB 1778.4.T5 พ975

การพัฒนาเด็กปฐมวัย

ทิพย์สด
ุ า สุเมธเสนีย ์

2543

LB 1140 ส6ช

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคณะกรรมการทะเบียนครูประเทศนิวซีแลนด์

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

2543

LB 1773.N45 บ969

วิทยาลัยแห่งชาติเพือ
่ ผู ้นํ าทางการศึกษาของอังกฤษ

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

2543

LB 2901 ว585

Part - Time Faculty at Community Colleges : A National Profile

พาล์มเมอร์,เจมส์ ซี

2542

LB 2328 พ621พ

100 LANGUAGE GAMES

เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์

2542

LB 1029.G3 ร863

การพัฒนานโยบายการยกย่องครูผู ้มีผลงานดีเด่น ฉบับสรุป

สมหวัง พิธย
ิ านุวัฒน์

2542

LB 2838.3 ส45

การปฏิรป
ู ระบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหาร 2542
การศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ

LB 1027 ค3ก

33 ปี มหาวิทยาลัยรามคําแหง:การบรรลุพันกิจหลักของอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2542

LG 395.B3358 ม246ส

คุณภาพการศึกษาของฮ่องกง = Quality education : Hong Kong

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

2542

LA 1133.7 ค622

ึ ษาการบริหารสถาบันอุดมศึกษา:รวมบทความกรณีเรือ
กรณีศก
่ งจากประสบการณ์
ของผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู ้บริหารระดับสูงของ

ส่วนฝึ กอบรมและพัฒนา
ข ้าราชการ สํานั กส่งเสริมและ

2542

LB 2322 ก43

คูม
่ อ
ื การเขียนรายงานทางวิชาการ

ศิรพ
ิ ร สุวรรณะ

2542

LB 1047.3 ศ64

กระบวนการเรียนรู ้ร่วมกันในการประชุมระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 "บัณฑิตอุดมคติไทย"
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2542 เล่ม 1

มณีวรรณ กมลพัฒนะ ; ไพโรจน์
วิฑรู พณิชย์

2542

LB 2301 ก479

กระแสการปฏิรป
ู การศึกษาโลก

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2542

LB 1027 ส6ก
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คูม
่ อ
ื การทําวิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยรังสิต

2542

LB 2369 ร112ค

การศึกษาตัวแปรเพือ
่ กําหนดเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษา

สํานั กปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2542

LB 2806 จ246

การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย

เยาวมา เดชะคุปต์

2542

LB 1140.2 ย543

การวิจัยและประเมินผลการศึกษาผู ้ใหญ่ = Resarch and evaluation in adult
education

สุวัฒน์ วัฒนวงศ์

2542

LC 5225.R47 ส876ก

้ เรียนรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การวิจัยในชัน

จันทรา เลิศศิร ิ

2542

LB 1028.T5 จ279

การนิเทศการศึกษา = Educational supervision

ชารี มณีศรี

2542

LB 2805 ช526

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

วาโร เพ็งสวัสดิ์

2542

LB 1140.A18 ว486

ความสําคัญของคุณภาพครู=Teacher Quality is job One Why Stephanie Soler

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2542

LB 2832.2 ซ918

กระบวนการเรียนรู ้ร่วมกันในการประชุมระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 "บัณฑิตอุดมคติไทย"
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2542 เล่ม 2

มณีวรรณ กมลพัฒนะ ; ไพโรจน์
วิฑรู พณิชย์

2542

LB 2301 ม479

่ วามเป็ นสากลของอุดมศึกษาไทย
บทบาทในองค์การระหว่างประเทศ เส ้นทางสูค

ทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิเทศ
สัมพันธ์

2542

LB 2324 ข126

รายงานสภาวะการศึกษาปี 2541 : วิกฤติและโอกาสในการปฎิรป
ู การศึกษาและ
สังคมไทย

วิทยากร เชียงกูล

2542

LA 1221 ว583ร

มหาวิทยาลัยวัยมันส์

ริชาร์ด นิวแมน

2542

LB 2300 น672

ประมวลสาระชุดวิชา : การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน:Research in
curriculum and instruction หน่วยที่ 8-11

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542

LB 1028 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชา : การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน:Research in
curriculum and instruction หน่วยที่ 12-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542

LB 1028 ส747ป

รายงานการวิจัยเอกสาร : ใบอนุญาติประกอบวิชชีพครู (ฉบับสรุป)

ิ านุวฒ
สมหวัง พิชย
ั น์

2542

LB 1773 ส289ร

ระเบียบการสมัครเป็ นนั กศึกษาและลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542

LB 2353 ม246ร

แผนการสอนทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นศูนย์กลาง

วัฒนาพร ระงับทุกข์

2542

LB 1027.4 ว399

คูม
่ อ
ื นั กศึกษาปี การศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542

LB 2353 ม246ค

ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน หน่วยที่ 5-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

2542

LB 1028 ส747ป

พลิกความคิดเป็ นปั ญญารวมบทความจากปาฐกถาวิชาวุธวิทยาลัย

สนธิ ลิม
้ ทองกุล

2542

LC 6501 ว154พ

ประมวลสาระชุดวิชา : การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน:Research in
curriculum and instruction หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542

LB 1028 ส747น

ประมวลสาระชุดวิชา : การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน:Research in
curriculum and instruction หน่วยที่ 1-4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542

LB 1028 ส747ป

เทคนิคการเรียนเก่งและวิธเี รียนให ้ประสบความสําเร็จ

ต ้นคํา ไชยสมหมาย

2542

LB 1060 ท591

เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนกลุม
่ การงานและพืน
้ ฐานอาชีพหน่วยที่ 10-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542

LB 1568.T364 ส747อ
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เทคนิคการเขียน การพิมพ์และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542

LB 2369 ส162

ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญใหม่

สนั่ น อินทรประเสริฐ

2542

LA 1221 ส198ท

รวมคําอภิปรายในวุฒส
ิ ภาและรัฐสภา (2535-2542)

บูรพา อัตถากร

2542

LC 6515 บ747ร

่ ารปฏิรูปในพระราชบัญญัตก
โฉมหน ้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสูก
ิ ารศึกษา

ั ตันศิร ิ
วิชย

2542

LA 1220 ว541

2542

LA1221 ว426

ผลจาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติท ี่มต
ี อ
่ การศึกษาไทย (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ วันชัย ดนั ยตโมนุท
พ.ศ. 2542)
แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542

LB 1028 ส747ป

่ วามเป็ นสากลของอุดมศึกษาไทย
บทบาทในองค์การระหว่างประเทศเส ้นทางสูค

สุมัณฑนา จันทโรจวงศ์

2542

LA 225 ท3บ

ปฏิรป
ู การศึกษาผสานหลักศาสนา

สุภาส เครือเนตร.

2542

LA 1221 ส839

แผนการปฏิรป
ู วิชาชีพครูของอังกฤษการเปลีย
่ นแปลงทีท
่ ้าทาย

สุราง โพธิพ
์ ฤกษาวงศ์

2542

LA 2301 ส6ผ

ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยของต่างประเทศ

นภเนตร ธรรมบวร, กมล สุด
2542
ประเสริฐ, มาณี ไชยธีรานุวฒ
ั ศิร ิ ;

LB 1140.2 ป392

สถิตก
ิ ารศึกษาฉบับย่อปี การศึกษา 2540

สํานั กงานปลัดกระทรวง

2542

L 592 ส184ส

เอกสารการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองระดับตําบลหมูบ
่ ้านหน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542

LB 175 ว47

สถิตส
ิ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ ปี การศึกษา 2541 : รายงาน :
Kmitnb statistical report in the academic year 1998

งานวิจัยสถาบัน,กองแผนงาน

2542

LB 2846 ง311ส

เด็กทีม
่ ป
ี ั ญหาทางพฤติกรรม

ผดุง อารยะวิญํู

2542

LC 4704 ผ179ด

2542

LB 2831.826.T5 ว431ว

วิสัยทัศน์ของผู ้บริหารการศึกษา
ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรการศึกษาหน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 2805 ส747ป

เทคนิคและวิธก
ี ารสอนในระดับประถมศึกษา

แรมสมร อยูส
่ ถาพร

2541

LB 1776 ท591

ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรการศึกษาหน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 2805 ส747ป

่ สารการศึกษาหน่วยที่ 1-8
เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 1043 ส747อ

ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน = Thesis II
curriculum and instruction

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541
บัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์

LB 1570 ส747ป

เทคนิคและวิธก
ี ารสอน

ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ

2541

LB 1025.3 ย44ท

่ สารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนวการศึกษาชุดวิชาเทคโนโลยีและสือ
หน่วยที่ 1-15

2541

LB 1028.3 ส747ป

ประมวลสาระวิทยาวิทยานิพนธ์ 3แขนงวิชาหลักสูตรและการสอบหน่วยที่ 1-2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 2369 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนหน่วยที่ 1-2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 1570 ส747ป
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เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษากับชีวต
ิ และชุมชนหน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 215 ส7

เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาทางไกล หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LC 6257.T5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาทางไกลหน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LC 6257.T5 ส747อ

่ สารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประมวลสาระชุดวิชา เทคโนโลยีและสือ
หน่วยที่ 8-15

2541

LB 1028.3 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนหน่วยที่ 1-2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 1570 ส747ป

การศึกษาทางเลือก : สูว่ วิ ฒ
ั น์หรือวิบัตใิ นยุคโลกไร ้พรมแดน

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตโต)

2541

L 370.115 พ335ก

การเปรียบเทียบคะแนนระหว่างแบบทดสอบ (TEST EQVATING)

ั กาญจนวาสี
ศิรช
ิ ย

2541

LB 3051 ศ452ก

กลยุทธ์ในการทําวิทยานิพนธ์ให ้สําเร็จ

มาณี ไชยธีรานุวัฒศิร ิ

2541

LB 2369 ม63

่ สารการศึกษา
แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสือ
หน่วยที่ 1-5

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 2369 ส747ป

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษาหน่วยที่ 11-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 1607 ส747อ

ปฏิวต
ั ก
ิ ารศึกษาไทย

รุง่ แก ้วแดง

2541

LB 1027 ร72ป

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพศึกษาศาสตร์หน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 1775 ส747อ

่ สารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประมวลสาระชุดวิชา เทคโนโลยีและสือ
หน่วยที่ 1-7

2541

LB 1028.3 ส747ป

การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเซีย

นงลักษณ์ วิรัชชัย

2541

LA 225 น148ก

เอกสารการสอนชุดวิชาวรรณกรรมมัธยมศึกษาหน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 1607 ส747อ

อนาคตบัณฑิตไทย : บนเส ้นทางไอทีในยุคไอเอ็มเอฟ

ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

2541

LB 2372.C6 ค44อ

่ สารการศึกษาหน่วยที่
เอกสาการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยีและสือ
197

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 1028.3 ส747ป

่ สถานภาพและการบริการฐานข ้อมูลด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายชือ

ฝ่ ายฐานข ้อมูลและพัฒนาระบบ
ศูนย์ข ้อมูลข ้อสนเทศ

2541

LB 224.3.T5 ร451

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพศึกษาศาสตร์หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 1775 ส747อ

เริม
่ วิวัฒน์ทก
ี่ ลางวิกฤติ

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตโต)

2541

L 370.11 พ335ร

เรียนและเอาตัวรอดในอเมริกา

เสล์ม, แอน ; ปรียา อิงคาภิรมย์
โชะริเอะ, ผู ้แปล

2541

LB 2376.4 ฮ655

จิตวิทยาการศึกษา

วรรณี ลิมอักษร

2541

LB 1091 ว4จ

บนหนทางแห่งความหมาย : ก ้าวย่างแห่งการพัฒนาตนบนหนทางการพัฒนาเด็ก
ของครูวอลดอร์ฟ

ฟั นเซอร์ โทริน เอ็ม ; Finser,
Torin M

2541

LB 1062 ฟ421

คูม
่ อ
ื การทําวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

2541

LB 2369 ม192ค
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ผูแ
้ ต่ง
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หยาดเพชร หยาดธรรม : ภูมป
ิ ั ญญาเพือ
่ การศึกษาไทย

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตโต)

2541

L 370 พ335ห

่ การสอนระดับมัธยมศึกษาหน่วยที่ 1-7
เอกสารการสอนชุดวิชาสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 1043.2.T364 ส747อ

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สํานั กงานมาตราฐานอุดมศึกษา 2541
,สํานั กงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

LB 2324 น927ร

เอกสารการสอนชุดวิชาระบบการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 1025 ส747อ

มหาวิทยาลัยที่ทางแยก : จุดประกายวิสัยทัศน์อด
ุ มศึกษาไทยในอนาคต

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2541

LB2329.8.T5 ก768

เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการการสอน 20202

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 1025.2 ส747อ

่ การสอนระดับมัธยมศึกษาหน่วยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิชาสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 1043.2.T364 ส747อ

แนวการศ฿กษาชุดวิชาการบริหารทรัพยากรการศึกษาหน่วยที่ 1-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

LB 2805 ส747น

ความเป็ นครู

่ จิต
ยนต์ ชุม

2541

LB 2833.4.T5 ย134

มาตรฐานกิจการนักศึกษา

ทบวงมหาวิทยาลัย

2541

LB 3605 ม435

่ สารการศึกษาหน่วยที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยีและสือ
8-15

2541

LB 1028.3 ส747ป

่ การสอนระดับปฐมวัยศึกษาหน่วยที่ 1-7
เอกสารการสอนชุดวิชาสือ

2541

LB 1177 ส747อ

เลขเรียกหน ังสือ

เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วช
ิ าชีพครู 20003

มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมธิราช

2541

LB 1026 ส747อ

แนวการศึกษาชุดวิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและเทคโนโลยีการบริหาร
การศึกษาหน่วยที่ 4-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 2805 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและเทคโนโลยีการบริหาร
การศึกษาหน่วยที่ 12-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 2805 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาระบบสาระสนเทศเพือ
่ การจัดการและเทคโนโลยีการบริหาร
การศึกษาหน่วยที่ 8-11

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 2805 ส747ป

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ธัญญา ผลอนันต์

2540

LC 33 ธ461ก

2540

LB 2822.75 อ825ก

อุทม
ุ พร (ทองอุไทย) จามรมาน
การตีคา่ ความสามารถทีแ
่ ท ้จริงของผู ้เรียนเพือ
่ การปฏิรป
ู การศึกษา:(Authentic
Perforrnance and Portfolio Assessment of Learners for Educational Reform)
การบัญชีบริษัท และงบกระแสเงินทุน

เกษรี ณรงค์เดช

2540

LB 1628 T94B

แบบแผนและเครือ
่ งมือการวิจัยทางการศึกษา

ทิศนา แขมมณี ; สร ้อยสน สกล 2540
รักษ์

LB 1028 บ892

ประมวลสาระชุดวิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและเทศโนโลยีการบริหาร
การศึกษาหน่วยที่ 4-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 2805 ส747ป

่ สารการศึกษา
ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 1028.3 ส747ป

การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล

บุญชม ศรีสะอาด

2540

LB 1028 บ422

่ สารการศึกษาหน่วยที่ 5-7
ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและกาสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 1028.3 ส747ป
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เลขเรียกหน ังสือ

่ สารการศึกษา
ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและการสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 1028.3 ส747ป

การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล = Research in measurement and
evaluation

บุญชม ศรีสะอาด

2540

LB 1028 บ422

ประมวลสาระชุดวิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและเท๕โนโลยีการบริหาร
การศึกษาหน่วยที่ 8-11

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 2805 ส747ป

บนเส ้นทางอุดมศึกษา

จรัส สุวรรณเวลา

2540

LA 225 จ46ป

่ การศึกษาพัฒนสรรหน่วยที่ 11-15
เอกสารการสอนชุดวิชาสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 1044.88 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนกลุม
่ การงานและพืน
้ ฐานอาชีพหน่วยที่ 10-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 1568.T364 ส747อ

นโยบายและยุทธศาสตร์

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2540

LB 1028.3 พ653

การใช ้ Portfolio เพือ
่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลฯ (คูม
่ อ
ื ครู
การศึกษานอกโรงเรียน)

ื่
สวัวดิ์ ตีช
๋ น

2540

LB 1029.P67 ส398ก

เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนหน่วยที่
1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 1131 ส747อ

พืน
้ ฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม

ประภาศรี สีหอําไพ

2540

LC 331 ป4พ7

เอกสารการสอนชุดวิชาสถิต ิ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

2540

LB 3051 ส747อ

การวัดผลและการสร ้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์

เยาวดี วิบล
ู ย์ศรี

2540

LB 3058.T5 ย538

่ การศึกษาพัฒนสรรหน่วยที่ 1-5
เอกสารการสอนชุดวิชาสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 1044.88 ส747อ

กิจการนั กศึกษา

กรรณิกา พิรย
ิ ะจิตรา

2540

LB 3605 ก172ก

่ การสอนระดับประถมวัยศึกษาหน่วยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิชาสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 1177 ส747อ

รายงานผลการสัมมนา เรือ
่ งแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 : หนทางสู่
ความหวังและอนาคตของชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2540

LC 94.T5 ส691ส

อนาคตสําหรับไทย และ อุดมคติทางการศึกษา

สุลักษณ์ ศิวรักษ์

2540

LA 1223.7 ส868อ

หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา

อมรา เล็กเชิงสินธุ์

2540

LB 1628 อ293ห

วิจัยทางการตลาด = Educational research

รวีวรรณ ชินะตระกูล

2540

LB 1028 ร169ว

จิตวิทยาการศึกษา

เพราพรรณ เปลีย
่ นภู่

2540

LB 1051 พ57

จิตวิทยาการเรียนการสอน

กุญชรี ค ้าขาย

2540

LB 1051 ก7จ

่ การศึกษาพัฒนสรรหน่วยที่ 6-10
เอกสารการสอนชุดวิชาสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 1044.88 ส747อ

่ สารการศึกษาหน่วยที่ 9-15
เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 1043 ส747อ

่ สารการศึกษาหน่วยที่ 8-15
แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 1028.3 ส747ป
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เลขเรียกหน ังสือ

เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนหน่วยที่
8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

LB 1131 ส747อ

แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 English is Fun สัปดาห์ท ี่ 1-40

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

2539

LB 1027 ว378ผ

มิตใิ หม่ของกิจการนั กศึกษา 1 : พืน
้ ฐานและบริการนั กศึกษา

สําเนาว์ ขจรศิลป์

2539

LB 3605 ส692

้ วิจารณ์อย่างมีเชิงศิลป์
อ่านอย่างมีเชิงชัน

รืน
่ ฤทัย สัจจพันธุ์

2539

LB 1050 ร3อ

อ่าน-เขียนภาษาไทยอย่างไรจึงถูกต ้อง

ชุลพ
ี ร สุสวุ รรณ

2539

LB 1050 ช7อ

อ่าน - ถูก - สะกดถูก - คํา - ความหมาย - ประโยค

วราภรณ์ บํารุงกุล

2539

LB 1573.5 ว46อ

เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการสอนหน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1028.3 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1564.T364 ส747อ

หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา

สมเกียรติ ศรีสกุล

2539

LB 1628 ส232

การแนะแนวอาชีพ

อรอนงค์ ธัญญะวัน

2539

LB 2343 อ383

ปฏิรป
ู การศึกษาไทย : การยกเครือ
่ งทางปั ญญา

ประเวศ วะสี

2539

LA 1221 ป346ป

วิธวี จิ ัยทางการศึกษา = EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY

บุญเรียง ขจรศิลป์

2539

LB 1028 บ547

ประมวลสาระชุวช
ิ าประสบการณ์วช
ิ าชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนหน่วยที่ 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 2806.15 ส747ป

เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน
้ ฐานเพือ
่ การวัดปรเมินผล
การศึกษาหน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1131 ส747อ

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 1/2
แผนการสอนกลุม
่ ประสบการณ์พเิ ศษภาษาอังกฤษ ชัน

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

2539

LB 1027 ว378ผ

ประมวลสาระชุดวิชาทักษะและประสบการณ์พน
ื้ ฐานสําหรับเด็กประถมศึกาาหน่วยที่
1-4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1570 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและเทคโนโลยีการบริหาร
การศึกษาหน่วยที่ 12-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 2805 ส747ป

เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา : Teaching Behavior in
Early Childhood Education หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1140 ส162

เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1564.T364 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารบุคลากรในโรงเรียน หน่วยที่ 9-15

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB2831.5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารบุคลากรในโรงเรียน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 2831.5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการสร ้างเสริมลัดษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษาหน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1167 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนกลุม
่ การงานและพืน
้ ฐานอาชีพหน่วยที่ 1-9

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1568.T364 ส747อ

ประมวลสาระชุดวิชาประสบการวิชาชีพมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 2805 ส747ป
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่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนพัฒนาโรงเรียนหน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 2805 ส747อ

ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนหน่วยที่
6-11

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 2806.15 ส747ป

ั ระดับปฐมวัยหน่วยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิชาการสร ้างเสริมลักษณะนิสย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1167 ส747อ

ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนหน่วยที่
12-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 2806.15 ส747ป

เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน
้ ฐานเพือ
่ การวัดปรเมินผล
การศึกษาหน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1131 ส747อ

่ การสอนระดับประถมศึกษาหน่วยที่ 1-7
เอกสารการสอนชุดวิชาสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1043.2.T5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา หน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1027.5 ส747อ

การสอนสุขศึกษา

จินตนา สรายุทธพิทักษ์

2539

LB 1025 จ482ก

คูม
่ อ
ื การเขียนรายงานทางวิชาการ

ศิรพ
ิ ร สุวรรณะ

2539

LB 1047.3 ศ466

่ การสอนระดับประถมศึกษาหน่วยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิชาสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1043.2.T5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษาหน่วยที่ 6-10

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1607 ส7

่ าจารย์ 3
การสร ้างบทเรียนสําเร็จรูปเส ้นทางสูอ

ธีระชัย ปูรณโชติ

2539

LB 1028.5 ธ663

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหารกาศึกษา หน่วยที่ 9-15

รองศาสตราจารย์ ดร.พลศักดิ์
จิรไกรศิร ิ

2539

LB2805 ส747อ

แนวการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนหน่วยที่
12-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 2806.15 ส747น

การสอนเขียนภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา

เพ็ญศรี กันกา

2539

LB 1557.T5 พ889ก

เอกสารการสอนชุดวิชาวรรณกรรมมัธยมศึกษาหน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1607 ส747อ

การศึกษาไทย

วิไล ตัง้ จิตสมคิด

2539

LA 1221 ว724ก

แนวการศึกษาชุดวิชาประสบการวิชาชีพมหาบัณฑิตบริหารการศึกษาหน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 2805 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาประสบการวิชาชีพมหาบัณฑิตบริหารการศึกษาหน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 2805 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาประสบการวิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนหน่วยที่
6-11

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 2806.15 ส747น

แนวการศึกษาชุดวิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและเทคโนโลยีการบริหาร
การศึกษาหน่วยที่ 1-3

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 2805 ส747ป

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1027.5 ส747อ

่ การสอนระดับปฐมวัยศึกษาหน่วยที่ 1-7
เอกสารการสอนชุดวิชาสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1177 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการสอนหน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1028.3 ส7
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หน ้า 50 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

แนวการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

2539

LB 1631 ล216

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารศึกษาหน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 3015 ส747อ

2539

LB 1028.3 อ884

เอกสารประกอบการสอน วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสอนประถมศึกษาหน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1555 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาสถิต ิ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

2539

LB 3051 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสอนประถมศึกษา หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

LB 1555 ส747อ

การเงินอุดมศึกษา

เทียนฉาย กีระนั นทน์

2538

LB 2342.2.T5 ท733

ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2538

LB 2805 ส747ป

เนื้อแท ้ของการศึกษาอเมริกัน

อรรณพ พงษ์วาท ; โคโซล,โจ
นาธาน

2538

LB 1571 ค7

การสร ้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน

บูรณะ สมชัย

2538

LB 1028.65 บ742

ประมวลสาระชุดวิชาประสบการวิชาชีพมหาบัณฑิตบริหารการศึกษาหน่วยที่ 6-10

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2538

LB 2805 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและเทคโนโลยีการบริหาร
การศึกษาหน่วยที่ 1-3

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2538

LB 2805 ส747ป

่ สารการศึกษา
แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสือ
หน่วยที่ 1-5

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2538

LB 2369 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์แขนงวิชาบริหารการศึกษาหน่วยที่ 5

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2538

LB 2805 ส747ป

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการวิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษาหน่วยที่
9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2538

LB 3051 ส747อ

ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาบริหารการศึกษาหน่วยที่ 5

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2538

LB 2369 ส747ป

้ างรอด
การศึกษาไทยในสถานการณ์โลก : ระดม 6 นั กคิดนักการศึกษาชีท

สัญญลักษณ์ เทียมถนอน

2538

LA 1220 ก562

่ สารการศึกษาหน่วยที่
ประมวลสาระวิชาวิทยานิพนธ์ 3 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสือ
1-5

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2538

LB 2369 ส747ป

ประมวลสาระวิชาวิทยานิพนธ์ 3 แขนงวิชาบริหารการศึกษาหน่วยที่ 6

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2538

LB 2805 ส747ป

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการวัดและประเมินผลการศึกษาหน่วยที่
1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2538

LB 3051 ส747อ

การศึกษาเพือ
่ ความเป็ นไท = Education for liberation

ิ ฐ วังวิญํู
เคิล, อดัม ; วิศษ

2538

LB 45.3 ค774ก

มิตใิ หม่ของกิจการนั กศึกษา 2 : การพัฒนานักศึกษา

สําเนาว์ ขจรศิลป์

2538

LB 3605 ส692

การนิเทศการสอน

ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์

2538

LB 2157 ค167

่ สารการศึกษา
แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสือ
หน่วยที่ 1-5

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2538

LB 2369 ส747ป
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หน ้า 51 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาระบบการสอน หน่วยที่ 5-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
บัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์

LB 1027 ส162

หลักการศึกษา

รวีวรรณ ชินะตระกูล, เตือนจิตต์
จิตต์อารี

2538

LA 1221 ร169พ

เทคนิคการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล

อุทม
ุ พร (ทองอุไทย) จามรมาน

2538

LB 1049 อ825ท

ศัพท์เทคโนโลยีทางการศึกษา

สุรชัย สิกขาบัณฑิต

2538

LB 1028.3 ส7

เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา

ล ้วน สายยศ

2538

LB 1028 ล147

วิธส
ี อนภาษาไทยสําหรับมัธยมศึกษา

สุจริต เพียรชอบ

2538

LB 1775 ส6

หลักการจัดสัมมนาการศึกษา

สุทธนู ศรีไสย์

2538

LB 2393.5 ส771

หลักและวิธก
ี ารสอน : Principle and Method of Teaching

จําเนียร ศิลปวานิช

2538

LB 1025.2 จ357

ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาระบบการสอน หน่วยที่ 13-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
บัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์

LB 1027 ส162

ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาระบบการสอน หน่วยที่ 1-4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
บัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์

LB 1027 ส162

ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาระบบการสอน หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
บัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์

LB 1027 ส162

พัฒนาชีวต
ิ ตามหลักโหงวเฮ ้ง

เฟยหยุน ซานเหยิน

LC 25 ป56พ

ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาระบบการสอน หน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
บัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์

LB 1027 ส162

จุฬามหาบัณฑิณ

เกษม คุ ้มพรสิน

2538

LG 395.T5 ก783จ

แนวการศึกษาวิทยานิพนธ์ 3 แขนงวิชาบริหารการศึกษาหน่วยที่ 6

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2538

LB 2369 ส747น

่ สารในชัน
้ เรียน
จิตวิทยาการสือ

รัญจวน คําวชิรพิทักษ์

2538

LB 1051 ร349

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคปฏิบัต ิ

ั วงษ์ใหญ่
วิชย

2537

LB 2361 ว542

ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนามัธยมศึกษาหน่วยที่ 7-10

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1607 ส747ป

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา
หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 3051 ส747อ

ประมวลสาระวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาบริหารการศึกษาหน่วยที่ 1-2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2805 ส747ป

สัมนาปั ญหาและแนวโน ้มทางการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2801 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการศึกษา หน่วยที่ 1-4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1555 ส747ป

เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนพัฒนาโรงเรียนหน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2805 ส747อ

แนวการศึกษาชุดวิชาการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยหน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2822 ส747น
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่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

แนวการศึกษาชุดวิชาทักษะและประสบการณ์พน
ื้ ฐานสําหรับเด็กประถมศึกษาหน่วย
ที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1570 ส747น

เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนกลุม
่ สร ้างเสริม ลักษณะนิสัย 21422 = Teaching
characteristic and habitual devevopment

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1568.T364 ส747อ

แนวการศึกษาชุดวิชาการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยหน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2822 ส747น

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ

ั วงษ์ใหญ่
วิชย

2537

LB 2361 ว542

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา
หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 3051 ส747อ

่ สารการศึกษา
ประมวลสาระชุดวิชา สัมนาการวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสือ
หน่วยที่ 8-11

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

2537

LB 1028.3 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาสัมนาการปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 8-11

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1139.2 ส747น

แนวการศึกษาชุดวิชาสัมนาการปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 1-3

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1139.2 ส747น

แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาการประถมวัยศึกษาหน่วยที่ 12-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1139.2 ส747น

ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการมัธยมศึกษาหน่วยที่ 3-6

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1607 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาการประถมศึกษา 21722= Seminar in elementary
educations

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2801.A1 ส747ป

การนิเทศภายในโรงเรียน

บันลือ พฤษะวัน

2537

LB 2805 บ271

ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยหน่วยที่ 5-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2800 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาการมัธยมศึกษาหน่วยที่ 1-6

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1607 ส747น

่ สาร
แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาการวิจัยและทฤษฏีทางเทคโนโลยีและสือ
การศึกษา หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1028.3 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาสัมนาการปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 4-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1139.2 ส747น

่ สาร
แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาการวิจัยและทฤษฏีทางเทคโนโลยีและสือ
การศึกษา หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1028.3 ส747น

แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาการประถมศึกษาหน่วยที่ 1-4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1555 ส747น

่ สารการศึกษา
ประมวลสาระชุดวิชา สัมนาการวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสือ
หน่วยที่ 5-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537
บัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์

LB 1028.3 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาการศึกษาหน่วยที่ 12-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2801.A1 ส747ป

เอกสารการสอนชุดวิชาวรรณกรรมมัธยมศึกษาหน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1607 ส747อ

แนวการศึกาาชุดวิชาสัมมนาการประถมศึกษาหน่วยที่ 9-11

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2801.A1 ส747ป

่ สารการศึกษา
แนวทางการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสือ
หน่วยที่ 3-5

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2369 ส747ป

แนวทางการศึกษาชุดวิชาสัมมนาการมัธยมศึกษาหน่วยที่ 7-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1607 ส747น
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่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 - 6 อาญา แก ้ไขเพิม
่ เติม พ.ศ. 2537

ั นิลทองคํา
พิชย

2537

LPT 494 ป352อ

่ สารการศึกษาหน่วย
ประมลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาวิทยานิพนธ์และสือ
ที3
่ -5

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2369 ส747ป

ประมลวสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนหน่วยที่ 1-2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2369 ส747ป

่ สารการศึกษา
ประมวลสาระชุดวิชา สัมนาการวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสือ
หน่วยที่ 12-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

2537

LB 1028.3 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาบริหารการศึกษาหน่วยที่ 3-4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2805 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาทักษะประสบการณ์พน
ื้ ฐานสําหรับเด็กประถมศึกษาหน่วยที่ 5-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1570 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537
บัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์

LB 2369 ส162

ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1555 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการประถมศึกษา หน่วยที9่ -11

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1555 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน = Thesis I
curriculum and instruction หน่วยที่ 3-4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1570 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาบริหารการศึกษาหน่วยที่ 1-2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2805 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาบริหารการศึกษาหน่วยที่ 3-4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2805 ส747ป

การปฏิรป
ู การศึกษายุทธศาสตร์หลักเพือ
่ ความมั่นคงของชาติ

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2537

LA 1222 ศ445ก

่ สารการศึกษา
ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสือ
หน่วยที่ 1-2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2369 ส747ป

่ สารการศึกษา
แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสือ
หน่วยที่ 1-2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2369 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2822 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการประถมศึกษาหน่วนที่ 5-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1555 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการมัธยมศึกษาหน่วยที่ 11-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1607 ส747ป

สัมนาปั ญหาและแนวโน ้มทางการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 1-4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 2801 ส747ป

เอกสารการสอนชุดวิชากลุม
่ สร ้างเสริมลักษณะนิสัยหน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

LB 1568.T364 ส747อ

กิจกรรมการสอนกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ :หน่วยประวัตศ
ิ าสตร์สมัยกรุงศรี
อยุธยา

สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร

2536

LB1584 ส838

ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนามัธยมศึกษาหน่วยที่ 1-2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

LB 1607 ส747ป

แนวการศึกษาชุดวิชาการนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษาหน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

LB 2822.5 ส747น

่ สารการศึกษา
ประมวลสาระชุดวิชา สัมนาการวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสือ
หน่วยที่ 1-4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

2536

LB 1028.3 ส747ป
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แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา 27711 = Systems Approach in
Education

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

LB 14.7 ส747น

ประมวลสาระชุดวิชาการนิเทสการสอนในระดับประถมศึกษาหน่วยที่ 12-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

LB 2822.5 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาทักษะประสบการณ์พน
ื้ ฐานสําหรับเด็กประถมศึกษาหน่วยที่
13-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

LB 1570 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาทักษะและประสบการณ์พน
ื้ ฐานสําหรับเด็กประถมศึกษาหน่วยที่
9-12

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

LB 1570 ส747ป

ช่วยครูฝึกประชาธิปไตยให ้แก่เด็ก

ทิศนา แขมมณี

2536

LB 1027.25 ท512

แนวการศึกษาชุดวิชาทักษะและประสบการณ์พน
ื้ ฐานสําหรับเด็กประถมศึกษาหน่วย
ที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

LB 1570 ส747น

ประมวลสาระชุดวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา = Policy and planning in
education

มหาวิทยาลัยสุโขธรรมาธิราช ;
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

LC 71.2 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยหน่วยที่ 9-11

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

LB 2822 ส747ป

่ สารการศึกษาหน่วยที่ 1-7
แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

LB 1028.3 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาการนิเทศสอนในระดับประถมศึกษาหน่วยที่ 4-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

LB 2822.5 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาการนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษาหน่วยที่ 1-3

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

LB 2822.5 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาการนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษาหน่วยที่ 8-11

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

LB 2822.5 ส747ป

สาธิตศึกษา

ทิพพดี อ่องแสงคุณ

2536

LB 2155.T5 ส642

่ สารการศึกษาหน่วยที่ 8-10
ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

LB 1028.3 ส747ป

บัณฑิตสตรีจฬ
ุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2470- 2528

นิศา ชูโต ; วนิดา พูนศิรวิ งศ์ ;
พิไล แย ้มงามเหลือ

2535

LC 1401 น6บ

เอกสารการสอนชุดวิชาการวัดและการประเมินผลกลุม
่ วิชาเฉพาะหน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2535

LB 1131.5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเฉพาะหน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2535

LB 1131.5 ส747อ

สมบัตท
ิ พ
ิ ย์ของการศึกษาไทย

สุมน อมรวิวฒ
ั น์

2535

LA 1221 ส841

เอกสารการสอนชุดวิชาการวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเตรียมประสบการณ์ =
Measurement and evaluation in preschool experiences หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

2535

LB 1139.3.T5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเตรียมประสบการณ์ =
Measurement and evaluation in preschool experiences หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

2535

LB 1139.3.T5 ส747อ

2535

LB 2157.A3 น616

การนิเทศแบบคลีนค
ิ (การนิเทศแบบมีสว่ นร่วม)
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ั ดิสสระ
วิชย

2535

LB1629.5.T5 ว539

กาสรพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ั ดิสสระ
วิชย

2535

LB 1629.5.T5 ว539

่ หาวิจัย
บนเส ้นทางสูม

จรัส สุวรรณเวลา

2534

LA 225 จ46บ
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เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการแนะแนว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2534

LB 1027.5 ส747อ

การศึกษากิจกรรมกลุม
่ คุณภาพด ้วยภาพการ์ตน
ู

โคเฮ คิตะโบชิ

2534

LB 3605 ค979ก

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการแนะแนว หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2534

LB 1027.5 ส747อ

ชมรมผู ้เสียสละพิษณุโลก ครบรอบวันสถาปนาปี ท ี่ 17 วันที่ 2 ตุลาคม 2533

นริศ ศรีเนตร

2533

LB 1117 น251ช

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 ค 102 ภาคเรียนที่ 2

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

2533

LB 1027 ว378ผ

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 ค 101 ภาคเรียนที่ 1

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

2533

LB 1027 ว378ผ

้ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ว 204
แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 204 ชัน

ศิรก
ิ าญจน์ โกสุมก์

2533

LB 1027 ศ447ผ

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 ค204 ภาคเรียนที่ 2

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

2533

LB 1027 ว378ผ

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 ค 011 ,021 ภาคเรียนที่ 1

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

2533

LB 1027 ว378ผ

แผนการสอนคณิศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 ค 203 ภาคเรียนที่ 1

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

2533

LB 1027 ว378ผ

้ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ว 101
แผนการสอนคณิตศาสตร์ 101 ชัน

ศิรก
ิ าญจน์ โกสุมก์

2533

LB 1027 ศ447ผ

้ ม.6 ท605 ภาคเรียนที่ 1
แผนการสอนวิชาภาษาไทย (วรรณลักษณ์วจิ ารณ์) ชัน

วันเพ็ญ เทพโสภา

2533

LB 1027 ว435ผ

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2533

LB 1025.2 ส747อ

้ ม.6 ท606 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอนวิชาภาษาไทย (วรรณลักษณ์วจิ ารณ์) ชัน

วันเพ็ญ เทพโสภา

2533

LB 1027 ว435ผ

้ ม.2 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอนภาษาไทย ท 204 ชัน

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

2533

LB 1027 ว378ผ

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเยนการสอนกลุม
่ การงานและพืน
้ ฐาน
อาชีพ ป.3

สําลี รักสุทธี

2533

LB 1027 ส713ต

้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 2 ภาคเรียนที่ 1
แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 203 (ว203) ชัน

ศิรก
ิ าญจน์ โกสุมก์

2533

LB 1027 ศ447ผ

้ ม.5 ท505 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอนวิชาภาษาไทย (วรรณลักษณ์วจิ ารณ์) ชัน

วันเพ็ญ เทพโสภา

2533

LB 1027 ว435ผ

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรแผนการจัดกิจกรรมการเยนการสอนกลุม
่ สปช. ป.5

สําลี รักสุทธี

2533

LB 1027 ส713ว

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 ค 012 ภารคเรียนที่ 2

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

2533

LB 1027 ว378ผ

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
่ การงานและ
พืน
้ ฐานอาชีพ ป.4

สําลี รักสุทธี

2533

LB 1027 ส713ต

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
่ สปช. ป.1

สําลี รักสุทธี

2533

LB 1027 ส713ต

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
่ การงานและ
พืน
้ ฐานอาชีพ ป.1

สําลี รักสุทธี

2533

LB 1027 ส713ต

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้กลุม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
่ สร ้างเสริมลักษณะนิสัย
้ ป.3
ชัน

สําลี รักสุทธี

2533

LB 1027 ส713ต
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่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
่ การงานและ
พืน
้ ฐานอาชีพ ป.2

สําลี รักสุทธี

2533

LB 1027 ส713ต

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
่ ทักษะวิชา
ภาษาไทย ป.6

สําลี รักสุทธี

2533

LB 1027 ส713ต

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
่ สปช. ป.4

สําลี รักสุทธี

2533

LB 1027 ส713ก

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.5/2 แผนการเรียนแบบบูรณาการ ทีย
่ ด
ึ ผู ้เรียนเป็ น
สําคัญ

สําลี รักสุทธี

2533

LB 1027.4 ส713ผ

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
่ ทักษะภาษาไทย สําลี รักสุทธี
้ ป.2
(ชุดพืน
้ ภาษา) ชัน

2533

LB 1027 ส713ต

้ ม.6 ท 605 ภาคเรียนที่ 1
แผนการสอนวิชาภาษาไทย (วรรณสารวิจักษณ์) ชัน

วันเพ็ญ เทพโสภา

2533

LB 1027 ว435ผ

้ ม.5 ท 503 ภาคเรียนที่ 1
แผนการสอนวิชาภาษาไทย (วรรณสารวิจักษณ์ ) ชัน

วันเพ็ญ เทพโสภา

2533

LB 1027 ว435ผ

้ ม.5 ท 503 ภาคเรียนที่ 1
แผนการสอนวิชาภาษาไทย (วรรณสารวิจักษณ์) ชัน

วันเพ็ญ เทพโสภา

2533

LB 1027 ว435ผ

้ ม.4 ท 402 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอนวิชาภาษาไทย (วรรณสารวิจักษณ์) ชัน

วันเพ็ญ เทพโสภา

2533

LB 1027 ว435ผ

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.6/1 แผนการเรียนแบบบูรณาการทีย
่ ด
ึ ผู ้เรียนเป็ น
สําคัญ

สําลี รักสุทธี

2533

LB 1027 ส713ผ

้ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ว203
แผนการสอนวิทยาศาสตร์ 203 ชัน

ศิรก
ิ าญจน์ โกสุมก์

2533

LB 1027 ศ447ผ

้ ม. 4 ท 402 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอนวิชาภาษาไทย (วรรณสารวิจักษณ์) ชัน

วันเพ็ญ เทพโสภา

2533

LB 1027 ว435ผ

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.6/2 แผนการเรียนแบบบูรณาการทีย
่ ด
ึ ผู ้เรียนเป็ น
สําคัญ

สําลี รักสุทธี

2533

LB 1027 ส713ผ

ึ ษาไทย
ทิศทางใหม่ของครูศก

พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์

2532

LB 2833 ท512

วัยรุน
่ สาธิต

สินีนาถ สัตยมาศ

2531

LB 1603 ส726ว

เอกสารการสอนชุดวิชาฝึ กอบรมผู ้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา หน่วยที่
9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2528

LB 2805 ม246อ

เอกสารการสอนชุดวิชาฝึ กอบรมผู ้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาหน่วยที่ 5-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2528

LB 2805 ม246อ

เอกสารการสอนชุดวิชาฝึ กอบรมผู ้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาหน่วยที่ 1-4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2528

LB 2805 ม246อ

วีรบุรษ
ุ -วีรสตรี

สัมพันธ์ ก ้องสมุทร, ผู ้เรียบเรียง

2526

LB 325 ส4ว

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา เล่มที่ 1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2524

LB 1607 ส747อ

้ ม.4 ท 401 ภาคเรียนที่ 1
แผนการสอนวิชาภาษาไทย (วรรณสารวิจักษณ์) ชัน

วันเพ็ญ เทพโสภา

2524

LB 1027 ว435ผ

้ ม.5 ท 504 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอนวิชาภาษาไทย (วรรณสารวิจักษณ์) ชัน

วันเพ็ญ เทพโสภา

2524

LB 1027 ว435ผ

"ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ
ิ ธิ์
การสอนแบบ " นวัตกรรมการเรียนรู ้" โดยครูสรุ ชัย บุญญานุสท

สํานั กงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

2454

LB 1027 ส691ร

2017

LB 2324 W8

Manual for the internal quality assurance for higher education institutions
2014 : Office of the Higher Education commission
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Education of The Disadvantaged

Maha Chakri Sirindhorn ; Her 2016
Royal Highness Princess

LC 4065.P3 S86

Human Resources Administration in Educaton

Ronald W. Rebore

2015

LB 2831.58 R429H

Educational Administration Theory,Research,and Practice

Wayne K. Hoy

2015

LB 2805 H715E

EducationaLeadership : a bridge to improved practice

William G. Cunningham ;
Paula A.Cordeiro

2014

LB 1738.5 C973L

Educational Assessment of Students

Anthony J. Nitko ; Susan M.
Brookhart

2014

LB 3051 N729E

Manual for The Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions Office of the Higher Education 2014
Commission, Ministry of

LB 2331.65.T5 M29

Manual for The Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions Office of the Higher Education 2013
Commission, Ministry of

LB 2324 M294M

Study in Thailand 2013

Jittre Klumpong

2013

LC 1047.T5 O71S

Basic Principles of Curriculum and Instruction

Ralph W.Tyler

2013

LB 1628 T94B

Annual Report 2013: Research & Consultancy for our happy Country and
Lovely environment.

Thammasat University

2013

LG 395.T5 ธ477ร

2012

LB 2805 L82E

Educational Administration Concepts and Practices
What Great Principals do Differently Eighteen Things That Matter Most

Todd Whitaker

2012

LB 2831.9 W453W

Manual for Observation, Reflection, and Portfolio to accdompany: Learning
to Teach.

Richard I. Arends.

2012

LB 1025.3 A681L

2010

LC 1037.8 C777W

Work Integrated Learning: A guide to effective practice.
Study in Thailand 2008 - 2009

Commission on Higher
Education

2009

LA 1223 S933

International programs in Thailand : English version for Thai & expatriate
students

Office of the Higher Education 2009
Commission, Ministry of

LB 2362.T5 I5

ทําเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและอาเซียน:International Programs
in thailand&asean

สุชาดา เปลีย
่ นสุภาพ

2009

LB 2362.T5 I57

Human Resources Administration for EducationaLeaders

Scott Norton

2008

LB 2831.58 N67H

Guide to UK eDUCATION : Postgraduate and MBA

Education UK

2007

LB 1696 E894G

Case Studies in 21 Century School Administration Addressing Challenges
for EducationaLeadership

David L.Gray,Agnes E.Smith

2007

LB 2805 G684C

อ่านและเขียนภาษาไทย

สมทรง บุรษ
ุ พัฒน์

2006

LB 1043.5 ส251อ

Ethics and the School Administrator

Dan Mahoney

2006

LB 2831.82 M279E

Education reform : education decentralization revisited : Learner-centered
approach toward on the Fourth International Forum on 6-11 September

OFFICE OF THE EDUCATION
COUNCIL

2004

LB 41 K479T

The First Keynote Address Placing Students at the centre of the Learning
Process...

Grainger,Steve

2004

LB 1060 G751T
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Introduction to educational administration : standards, theories, and
practice .

Douglas J. Fiore.

2004

LB 2805 F474I

Accelerate : A Skills - Based Short Course

Bowker, David

2003

LB 1026 B911A

Schools That Work Where All Children Read and Write

Richard L.Allngton

2002

LB 2805 A449S

Constructive guidance and discipline : preschool and primary education .

Marjorie V. Fields.

2002

LB 3012 F462C

Education for all : is the world on track

UNESCO

2002

LB 41 U54E

Learning : principles and applications

Stephen B.Klein ; Klein,
Stephen B

2002

LB 1060 K59L

13th Prince of Songkla University Annual Research Abstracts 2001

Nirun Sumalee

2002

LB 591.A2.T5 N721

Deep learning for a digital age : technology's untapped potential to enrich
higher education

Van B. Weigel

2002

LB 2395.7 W45D

King Mongkut's institute of technology

Chanasak Baitiang

2002

LB 2361 C454K

Motivation to Learn Integrating Theory and Practice

Deborah Stipek

2002

LB 1065 S82M

Communication for teachers

Chesebro, Joseph L. ;
Mccroskey, James C.

2002

LB 1033.5 C62C

Multicultural Education and Human Relations

David W.Johnson

2002

LC 1099.3 J64M

Introduction to the foundations of American education

James A. Johnson ... [et al.].

2002

LA 212 I 61

Practical cinematography

Wheeler, Paul

2002

LB 1043.5 W562P

Motivation in education : theory, research, and applications

Paul R.Pintrich ; Dale H.
Schunk ; Pintrich, Paul R ;

2002

LB 1065 P52M

Instructional models : Strategies for teaching in a diverse society

Lasley, Thomas J.

2002

LB 1025.3 L345

วิธต
ี งั ้ และดําเนินธุรกิจ

ชัยรัตน์ บูรณะวิวัฒน์

2002

LB 1033.5 C62C

Teaching content reading and writing

Martha Rapp Ruddell

2001

LB 1050.455 R84T

Curriculum Planning

Henson,Kenneth T

2001

LB 2806.15 H47C

Classroom Teaching Skills

Moore, Kenneth D.

2001

LB 1025.3 M66C

Education in Thailand 2001/2002

Office of the National
Education Commission

2001

LB 2846 O32E

Learning and Teaching in Higher Education The Reflective Professional

Greg Reflective Professional

2001

LB 2331 G816T

Developing the curriculum

Oliva,Peter F

2001

LB 2806.15 O45D

Introduction to learning & teaching : infants through elementary age
children

Nilsen, Barbara.

2001

LB 1139.25 N55I
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The Jossey-Bass reader on school reform

Lesley Iura

2001

LA 216 J67J

Aligning standards and courriclum for classroom success

Perna, Daniel M. ; Davis,
James R.

2000

LB 1507 P452A

Evaluating teaching in Higher Education : A Vision for the Future

Ryan, Katherine E.

2000

LB 2822.75 R96E

Principles of Effective Teaching in the Online Classroom

Renee E.Weiss,Dace
S.Knowlton,Bruce W.Speck

2000

LB 1028.3 P459

Shaking up the schoolhouse : how to support and sustain educational
innovation

Schlechty, Phillip C., 1937-

2000

LB 2822.82 S345

The "E" is for everything : e-commerce,e-business,and e-learning in higher
education

Oblinger, Diana G. ; Katz,
Richard N.

2000

LB 2395.7 E58T

Collaboration Between Student Affairs and Institutional Researchers to
Improve Institutional Effectiveness

J.Worth Pickering , Gary
R.Hanson

2000

LB 1028.2 C194

The "E" Is for Everyting : E - Commerce, E - Business, and E - Learning in
Higher Education

Katz, Richard N.

2000

LB 2395.7 E58T

Learn to Listen Listen to Learn : Academic Listening and Note-Taking

Lebauer Roni S.

2000

LB 2393 L43L

Pathways of learning : teaching students and parents about multiple
intelligences

Lazear, David G

2000

LB 1060 L386P

Cracking the GMAT CAT

Martz, Geoff

2000

LB 2367 M464C

Directory of British universities, colleges and schools

Education UK

2000

LB 1696 E21D

The Strategic Use of Learning Technologies

Elizabeth J.Burge

2000

LB 1028.3 S174

How to prepare for the GRE, graduate record exami-nation

Green, Sharon

2000

LB 2367.4 G795H

Leadership strategies for teachers

Merideth, Eunice M.

2000

LB 1775.2 M561L

A Way with Words Resource Pack 2

Redman, Stuart

1999

LB 163 R318A

Five - Minute Activities : A resource book of short activities

Ur Penny , Wright Andrew

1999

LB 1576 U72E

Educational testing and measurement : classroom application and practice

Kubiszyn, Tom.

1999

LB 3051 K95E

Case study applications for teacher education : cases of teaching and
learning in the content areas

edited by Mary R. Sudzina

1999

LB 1715 S796C

The structure of schooling : readings in the sociology of education

Richard Arum,

1999

LC 189 S87

International seminer on sustainable human resouce and community
development in Asia and the Pacific 13-15 May 1998 at Kasetsart

Hathaitus Thongklad

1998

LA 1253 H363I

คําบรรยายการบัญชีห ้างหุ ้นส่วน

เกษรี ณรงค์เดช

1998

LB 1028.24 A285A

Action research in practice : partnership for social justice in education

Atweh, Bill

1998

LB 1028.24 A285A

Teaching for understanding : linking research with practice

Martha Stone wiske

1998

LB 1026 T383
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Those who can, teach

Ryan, Kevin

1998

LB 1025.3 R988

Training Evaluation Made Easy

Holcomb, Jane

1998

LB 1025.3 H725T

Educational psychology

Woolfolk, Anita

1998

LB 1051 W74E

Educational psychology

Gage, N.L. ; Berliner, David C. 1998

LB 1056 G23E

Educating for balance : integrating technology and the human spirit on a
global scale, 13-17 July, 1998, the Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok,

WCCI Ninth Triennial World
Conference

L 107 W359

Educational Psychology

N. L. Gage ; David C. Berliner 1998
; Gage, N.L. ; Berliner, David

LB 1056 G23E

Psychology applied to teaching

Biehlier, Robert F.

LB 1056 B53P

Educational psychology : windows on classrooms

Eggen, Paul D. ; Kauchak, Don 1997

LB 1051 E29

Widely Read

Eckstut , Samuela

1997

LB 1050 E25W

Strategies for teaching in a diverse society : instructional models.

Thomas J. Lasley II.

1997

LB 1025.3 L37S

Stategies for teaching in a diverse society : instructional models

Lasley, Thomas J.

1997

LB 1025.3 L37S

Content Area Literacy

Eanes, Robin

1997

LB 1050.455 M36C

The right to learn : a blueprint for creating schools that work

Linda Darling

1997

LB 2805 D16T

Headway : Student's book elementary

Liz' Soars, John

1997

LB 1027.4 L421H

Inventing better schools : an action plan for educational reform

Phillip C. Schlechty

1997

LB 2805 S35I

TEACHING CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH SPECIAL

OLSON, JUDY L.

1996

LC3969 O47T

Educational management today : a concise dictionary and guide

David Oldroyd,

1996

LB 2900.5 O63E

1996

LB 2900.5 E94

Effective School Management

1998

1997

Curriculum-based assessment and programming

Joyce S. Choate

1995

LB 1570 A795C

Curriculum Improvement decision making and process

Ronald C.Doll

1995

LB 1570 D59C

Psychology in teaching learning and growth

Don Hamachek

1995

LB 1051 H26P

Comprehensive multicultural education : theory and practice

Bennett, Christine I.

1995

LC 1099.3 B46C

1995

LB 1576 R25A

1994

LB 1027.4 L421H

The Administration and Supervision of Reading Programs
Headway : Teacher's Book : Upper - Intermediate
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Methods for effective teaching

Burden, Paul R

1994

LB 1025.3 B87M

Making sense of spelling and pronunciation

Digby , Christine

1993

LB 1574 D54M

Every Child An Achiever : A parent's Guide to the Kuman Method

Russell, David W.

1993

LB 1042 R961E

Applied Behavior Analysis In The Classroom

Maureen A.Smith ; Patrick
J.Schloss

1993

LB 1060.2 S34

Curriculum Improvement : Decision Making and Process

Ronald C.Doll

1992

LB 1570 D59C

Understanding Teaching Developing teachers and teaching

Olson, John

1992

LB 1025.3 O47U

1991

LC 985 G34N

1990

LB 2900.5 E94E

New life for the college curriculum : assessing achievements and furthering Gaff, Jerry G.
progress in the reform of general education
Effective school management

K.B. Everard and Geoffrey
Morris

Headway

Cunningham, Sarah ; Bowler, 1990
Bill

LB 1573.5 C973H

Schooling for tomorrow : directing reforms to issues that count

Thomas J. Sergiovanni, John
H. Moore.

1989

LB 2822.82 S374S

Educational administration and oranizational behavior

Hanson, E. Mark.

1985

LB 2805 H297E

Achieving educational excellence

Astin, Alexander W.

1985

LA 227.3 A858

The Curriculum:Theory And Practice

A.V. Kelly

1982

LB 1570 K425T

Curriculum planning for better teaching and learning

Saylor, J.Galen

1981

LB 1570 S29C

Curriculum Principles and Foundations

Robert S. Zais

1976

LB 1570 Z34

Conflicting Conceptions of Curriculum

Elliot W.Eisner , Elizabeth
Vallance

1974

LB 1570 E425C

Curriculum Change:Direction and Process

Robert R.Leeper

1966

LB 1570 A825C

The connected school : technology and learning in high school

Barbara Means, William R.
Penuel, Christine Padilla.

1949

LB 1028.3 M483

อนุสรณ์มหาบัณฑิตรุน
่ ที่ 9 บัณฑิตรุน
่ ที่ 23 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

LC 929.3T35 ม246อ

หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยจุฬารงกรณ์ราชวิทยาลัย

วิทยาลลัยสงฆ์นครสวรรค์

LB 1027.5 ว32ห

่ หาวิทยาลัย
เส ้นทางสูม

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

LB 1027.5 ส931ค

หลักสูตรประถมศึกษา

พิศมัย ถีถะแก ้ว

LB 1570 พ751

อุดมศึกษาไทย ในรอบศตวรรษ : จากโอกาสและความหวังในอดีตสูว่ ก
ิ ฤตคุณค่า
ปริญญาในยุคอุดมศึกษาประชานิยม

อมรวิชช์ นาครทรรพ

LA 1221 อ287อ

อย่าเพิง่ ท ้อ...อย่าเพิง่ แพ ้...เพียงแค่เรียนไม่เก่ง

ปิ ยะนาฎ คาร์เตอร์

LB 1060 ป621อ
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การวิจัยของครู

อุทม
ุ พร จามรมาน

LB 2832 อ825

ทฤษฎีหลักสูตรการออกแบบและการพัฒนา

ธํารง บัวศรี

LB 2806.15 ธ551

เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรรับอุดมศึกษาของไทย : ความเป็ นมาพัฒนาการปาฐกถา
พิเศษ

วิจต
ิ ร ศรีสอ ้าน

LB 2361 ว522ก

นั กศึกษากําลังสอง

ริชาร์ด นิวแมน

LB 3602 น6น

นิทานเซ็น

LB 1042 พ7น

เนื่องในโอกาสเปิ ดอาคารใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์ท ี่ 22 มกราคม 2544

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

LB 3222.5 ศ869น

การสัมนา = Seminar

สมจิตร เกิดปรางค์

LB 2393.5 ส236ก

การสอนวิชาช่างอุตสาหกรรมวิธส
ี อนวิชาทฤษฎี

ไพโรจน์ ตีรณธนากุล

LB 1025 พ992ก

การส่งเสริมคุณภาพการสอนระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สํานั ก

LB2331.46.G7 ก522

การศึกษาวิจัยเพือ
่ พัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด ้านการศึกษากับประเทศเพือ
่ นบ ้าน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LC 1049.8.T5 จ653ก

้ ประถมศึกษาปที่ 2 (ภาค
แผนการสอนกลุม
่ ประสบการณ์พเิ ศษภาษาอังกฤษ ชัน
เรียนที่ 2)

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

LB 1027 ว378ผ

้ เรียน ตามแนวทางปฎิรป
การวิจัยในชัน
ู การเรียนรู ้ พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ

ชมรมพัฒนาความรู ้ด ้านระเบียบ
กฎหมาย

LB 1028 ช175ก

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
่ การงานและ
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 4
พืน
้ ฐานอาชีพชัน

สําลี รักสุทธี

LB 1523 ส713ต

การวิจัยของครู

อุทม
ุ พร จามรมาน

LB 775 อ7

แนวทางพัฒนานครแห่งการเรียนรู ้

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

LC 5225.L42 ส691น

การวางแผนการสอนโดยยึดผู ้เรียนเป็ นศูนย์กลาง

ชาญชัย อาจินสมาจาร

LB 1027 ช485ก

การวัดและประเมินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เล่มที่ 3

อุทม
ุ พร (ทองอุไทย) จามรมาน

LB3051 อ825

ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยหน่วยที่ 1-4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

LB 2822 ส747ป

การจัดสัมมนา

เกษกานดา สุภาพจน์

LB 239.5 ก781

การจัดและการบริหารอาชีวศึกษา

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

LC 1047.825.T5 ป474ก

ประวัตค
ิ รู

สํานั กงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา

LB 2832.4. T5 ส691ป

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 3 ฉบับเล่มรวม วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์
แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ(English is Fun) ชัน
(สัปดาห์ท ี่ 1-40)

LB 1027.4 ว378ผ

การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองส่วนท ้องถิน
่
ในประเทศญีป
่ น
ุ่

LB 2957 ฉ254ร

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
่ สร ้างเสริม
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 2
ประสบการณ์ชวี ต
ิ ชัน
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สําลี รักสุทธี

LB 1027 ส713ต

หน ้า 63 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

คูม
่ อ
ื ปฏิบัตก
ิ ารสร ้างห ้องเรียนแห่งคุณภาพ

พิมพันธ์ เดชะคุปต์

LB 1029.P67 พ721ค

คูม
่ อ
ื เรียนดี วิธเี รียนเก่ง และพัฒนาภาษาอังกฤษฉบับติวเข ้ม

สายสมร สุชรี ารักษ์

LB 1060 ส 6 ค

คูม
่ อ
ื ศึกษาต่อต่างประเทศ

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศ

LB 2375 ค743

เคล็ดลับเรียนเก่ง

อรวรรณ อมรมย์

LB 1060 ค762

คูม
่ อ
ื การทํารายงานโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา

LB 2369 จ699ค

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรแบบบูรณาการที่เน ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ กลุม
่ การงานและ
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 3
พืน
้ ฐานอาชีพชัน

สําลี รักสุทธี

LB 1027 ส713ต

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรแบบบูรณาการที่เน ้นผู ้เรียนเป็ นศําคัญ กลุม
่ ทักษะภาษาไทย สําลี รักสุทธี
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 2
(ชุดพืน
้ ฐานภาษา)ชัน

LB 1027 ส713ต

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรแบบบูรณาการที่เน ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ กลุม
่ สร ้างเสริม
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 3
ลักษณะนิสัยชัน

สําลี รักสุทธี

LB 1027 ส713ต

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการศึกษาตลอดชีวต
ิ

ปอล ลองกรอง

LC 8.ล5 ป519ค

เตรียมตัวไปนอก

ณั ฐฤดี ศุกฤษณ์

LB 1696 ณ351ต

ความถนั ดทางการเรียน & แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา

วินัย ธรรมศิลป์

LB 1060 ว619ค

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
่ การงานและ
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 1
พืน
้ ฐานอาชีพชัน

สําลี รักสุทธี

LB 1523 ส713ต

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
่ ทักษะวิชา
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 6
ภาษาไทยชัน

สําลี รักสุทธี

LB 1523 ส713ต

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บรู ณาการวิชาและ
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 6
ยึดผู ้เรียนเป็ นสําคัญกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ ชัน

สําลี รักสุทธี

LB 1027 ส713ต

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บรู ณาการวิชาและ
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 5
ยึดผู ้เรียนเป็ นสําคัญกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการชีวต
ิ ชัน

สําลี รักสุทธี

LB 1523 ส713ต

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บรู ณาการวิชาและ
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 4
ยึดผู ้เรียนเป็ นสําคัญกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการชีวต
ิ ชัน

สําลี รักสุทธี

LB 1523 ส713ต

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บรู ณาการวิชาและ
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 3
ยึดผู ้เรียนเป็ นสําคัญกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการชีวต
ิ ชัน

สําลี รักสุทธี

LB 1523 ส713ต

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บรู ณาการวิชาและ
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 2
ยึดผู ้เรียนเป็ นสําคัญกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการชีวต
ิ ชัน

สําลี รักสุทธี

LB 1523 ส713ต

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บรู ณาการวิชาและ
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 1
ยึดผู ้เรียนเป็ นสําคัญกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการชีวต
ิ ชัน

สําลี รักสุทธี

LB 1523 ส713ต

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
่ การงานและ
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 2
พืน
้ ฐานอาชีพชัน

สําลี รักสุทธี

LB 1523 ส713ต

่ ผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสูแ
่ ทักษะวิชา
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 5
ภาษาไทยชัน

สําลี รักสุทธี

LB 1523 ส713ต

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 1/2
แผนการสอนกลุม
่ ประสบการณ์พเิ ศษภาษาอังกฤษ ชัน

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

LB 1027.4 ว378ผ

ความเป็ นสากลของอุดมศึกษาไทย

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

LB 2341 ค181

100 ปี พระราชสมัญญานาม พระปิ ยมหาราชกับการศึกษาไทย

สุมน อมรวิวฒ
ั น์

LA 1221 ร192พ
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หน ้า 64 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

LQ 395.T5 ม246ม

ยุทธศาสตร์การศึกษาตลอดชีวต
ิ

สถาบันเทคโนโลยีเพือ
่ การศึกษา
แห่งชาติ

LC 5257.T5 ส842ย

31 ปี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

LC 395.B3358 ม246ส

รวมบทความทางวิชกาการด ้านการศึกษา

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

LB 41 ส854

รางวัลความเป็ นเลิศของครูและโรงเรียนในฮ่องกง

LB3025 ร399

รายงานการศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย

LC 40 อ419ร

รายงานการศึกษาวิจัย การจัดการศึกษาทางเลือก โดย ศูนย์การเรียนในสถาน
สงเคราะห์

LC 46 ข226ร

รายงานการสัมมนาการจัดการศึกษาทางเลือก

สํานั กงาน ป.ป.ส. ; สํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

LC 5144.3.t5 ก525

ิ ระบรมราชานุสรณ์
รายงานกิจการประจําปี 2549 มูลนิธพ
ิ ระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล ้า มูลนิธพ
เจ ้าอยูห
่ วั และสมเด็จพระนางเจ ้ารําไพพรรณี

LB 2339 ม686ร

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 3 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอน วิชา ภาษาไทย แบบบูรณาการ ชัน

จักรพรรดิ จิตมณี

LB 1027.4 จ224ผ

100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ 2548-2548

โรงเรียนนครสวรรค์

LB 2318.3 ร925ร

The dark side of educationaLeadership : superintendents and the
professional victim syndrome

Walter S. Polka

LB 2831.72 P654T

รูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

LC40 ย353ร

เล่านิทานเซ็น

อภิปัญโญ

LB 1042 อ4ล

วิธก
ี ารวิจัยเชิงคุณภาพกับการศึกษา

สํานั กนายกรัฐมนตรี

LC 201 ส691

วิธเี ขียนรายงาน

เจริญ เจษฎาวัลย์

LB 1047.3 จ722ว

วิธเี รียนดี เรียนเก่งสอบได ้

ปณิธ ิ พุทธกรุณา

LB 1010 ป149ว

สกอร์มมาตรฐานอีเลิรน
์ นิงทีใ่ ช ้กันทั่วโลก

สุชาย ธนวเสถียร

LB 1028.5 ส761

สถิตเิ พือ
่ การวิจัยทางการศึกษา

ไพโรจน์ ตีรณธนากุล ; สินทร
ศิลา

LB 1208 ส184

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

สุวช
ิ าการ ชินะผา

LB 2328.5 ส882ส

สอนอย่างไรให ้ถึงฝั น : กฎสําคัญ 55 ข ้อสําหรับชีวต
ิ เด็กทุกคน

วรรธนา วงษ์ ฉัตร, ผู ้แปล

LB 1028.35 ว273ส

รายงานประจําปี 26 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

LG 395.T5 ม246ร

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 2

ศิรก
ิ าญจน์ โกสุมก์

LB 1027 ศ447ผ

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 6 ภาคเรียนที่ 2 สัปดาห์ท ี่ 21-40
แผนการสอนชัน

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

LB 1027 ว378ผ
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หน ้า 65 จาก 66

่ หน ังสือ
ชือ

ผูแ
้ ต่ง

ปี พิมพ์

เลขเรียกหน ังสือ

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 1 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอนภาษาไทย (มปภ.) แบบบูรณาการ ชัน

จักรพรรดิ จิตมณี

LB 1027 จ224ผ

้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 1 วิชา
แผนการสอนและแบบทดสอบจุดประสงค์พร ้อมเฉลย ชัน
คณิตศาสตร์ ค102 (ภาคเรียนที่ 2)

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

LB 1027.4 ว378ผ

้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 3 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอนวิชาภาษาไทย (ท306)ชัน

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

LB 1027 ว378ผ

กลยุทธ์การสอบ : เพือ
่ ความสําเร็จของการเรียน

วิโรจน์ กิรคุณ

LB 2395 ว711ก

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)
แผนการสอนวิชาภาษาไทย ชัน

สําลี รักสุทธี

LB 1027 ส713ผ

้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 6 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอนวิชาภาษาไทย(ท606) ชัน

วันเพ็ญ เทพโสภา

LB 1027 ว435ผ

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 4 ฉบับรวมเล่ม
แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (English is fun)ชัน
(สัปดาห์ท ี่ 1-40)

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

LB 1027 ว378ผ

้ ประถมศึกษาปี ท6ี่ ฉบับเล่มรวม
แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (English is fun) ชัน
(สัปดาห์ท ี่ 1-40)

วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์

LB 1027.4 ว378ผ

เพชรนํ้ าเอก

บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ

LG 395.T5 บ574พ

้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 5 ฉบับเล่มรวม วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบล
ู ย์
แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ(English is Fun) ชัน
(สัปดาห์ท ี่ 1-40)
Curriculum development in vocational and technical education : planning,
content, and implementation

Finch, Curtis R., 1939-

Towards a Competitive Higher Education System in a Global Economy

LB 1027.4 ว378ผ
LC 1048.C87 F56C
LB 2341.8.T5 T737

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 1

ศิรก
ิ าญจน์ โกสุมก์

LB 1027.4 ศ447ผ

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1

ศิรก
ิ าญจน์ โกสุมก์

LB 1027.4 ศ447ผ

Learning to teach

Arends, Richard I

LB 1025.3 A681

Learner - centered Approach In Teacher Education...

Puteh,Sharifah Nor

LB 2331 P825L

Graduate education in Thailand

Council of Deans of the
graduate school of public

LA 1221 C853G

The Fourth International Forum on Education Reform...

Kenan Institute Asia

LB 41 K479T

Event & Activities 2558

สถาบันคลังสมองของชาติ

LB 1028 ค173

พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปี การศึกษา 2548
ณ วิทยาเขตหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

L 13239.T5 2548 น647ป

สารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ 2543: NIDA's
Information 2000

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

LA 225 ส3ส

ึ ษา : การบริหารสถาบันอุดมศึกษา : รวมบทความกรณีศก
ึ ษา จาก
กรณีศก
ประสบการณ์การบริหารของผู ้เข ้ารับราชการฝึ กอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู ้บริหาร

อัจฉรา ปั ทมวิภาค

LB 2322 อ498ก
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