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และการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

195

วารุณี ศิริ, อภิราดี จันทร์แสง

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

207

วีรยุทธ จันทร์เหลือง, อภิราดี จันทร์แสง

การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบาย ด้วยกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน

218

ศศิพิมประไพ อาสนรัตนจินดา, พิลานุช ภูษาวิโศธน์

การยอมรับการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด
สหภาพ ไตรยวงค์, สมใจ ภูมพิ ันธุ์, ไพศาล แน่นอุดร

230

สารบัญ (ต่อ)
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครูด้วยกิจกรรมสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ 3-R ในรายวิชาการวัดผล
และประเมินผลทางคณิตศาสตร์

หน้า
239

สุพรรณิการ์ ชนะนิล

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

250

สุวัฒน์ บันลือ

การพัฒนาการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยใช้เทคนิค
KWL Plus สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

261

พรวิมล ปานทอง, อภิราดี จันทร์แสง

การใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนจดหมายท้วงติง
ทางธุรกิจ

272

ธีรภัทร ปรุงเกียรติ, อินธิสาร ไชยสุข

การใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐานเพื่อพัฒนาความสามารถ
การเขียนจดหมายสมัครงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วรัญญา เชื้อวังคา, พิลานุช ภูษาวิโศธน์
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