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บทสรุปผู้บริหาร 

ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 

 ผูท่ี้ได้ช่ือว่า “ครู” เป็นบุคคลท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจในการพฒันาเยาวชนของชาติ โดยครู

นอกจากจะตอ้งมีจิตวิญญาณของความเป็นครูแล้ว ครูยงัตอ้งเป็นผูท้รงความรู้ในเน้ือหาท่ีตอ้งถ่ายทอดสู่

ผูเ้รียน และครูยงัตอ้งจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งครู

จะตอ้งพฒันาศิษยใ์หมี้ทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมุ่งพฒันาเยาวชนให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้

ตลอดชีวิต เช่น ทกัษะการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ทกัษะการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ทกัษะการส่ือสาร และทกัษะ

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น         

 เน่ืองในโอกาสวนัครูในปีใหม่ 2556 น้ี โครงการ สรอ. ขอความรู้ ขอเชิญชวนสมาชิก GotoKnow 

ร่วมกนับนัทึกเพื่อแบ่งปันแลกเปล่ียนความเห็นและประสบการณ์ในหวัขอ้ “ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21” 

เป็นประเด็นท่ีสิบหา้ข้ึน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16-30 มกราคม 2556  ซ่ึงมีผูร่้วมแสดงความคิดเห็นผา่นบล็อกเป็น

จ านวนมาก โดยสามารถรวบรวมและสรุปประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 

แนวทางการพฒันาทักษะครูไทยในศตวรรษที่ 21  

ครูยุคใหม่จ  าเป็นตอ้งมีทกัษะในการเป็นผูอ้  านวยความรู้ให้เด็ก แทนท่ีจะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้

เหมือนก่อน ไดแ้ก่  

1) ทกัษะในการตั้งค  าถาม เพื่อช่วยใหศิ้ษยก์ าหนดรู้เป้าหมายและคิดไดด้ว้ยตนเอง            

2) ทกัษะท่ีสอนใหเ้ด็กหาความรู้ไดด้ว้ยตวัเองและดว้ยการลงมือปฏิบติั  

3) ทกัษะในการคดัเลือกความรู้ ตามสภาพแวดลอ้มจริง  

4) ทกัษะในการสร้างความรู้ ใชเ้กณฑ์การทดสอบและตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งไร เพื่อท าให้

ศิษยเ์กิดความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้  

5) ทกัษะใหศิ้ษยคิ์ดเป็น หรือตกผลึกทางความคิด  

6) ทกัษะในการประยกุตใ์ช ้  

7) ทกัษะในการประเมินผล   

8) มีจิตวญิญาณความเป็นครู ไม่วา่จะเป็นครูยุคโบราณ หรือยุคดิจิตอล จิตวิญญาณความเป็นครูตอ้ง

มาเป็นอนัดบัแรก  
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9) ตอ้งเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เน่ืองจากเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ครูจึงตอ้งไม่หยุดน่ิง

ท่ีจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเสมอเพื่อพฒันาตนเองและเพื่อไวส้ั่งสอนศิษย ์ 

10) เปิดใจรับการเปล่ียนแปลง เพราะสังคมท่ีเปล่ียนไป หลายๆ ส่ิงหลายๆ อยา่งไม่เหมือนในอดีต 

ครูตอ้งท าใจยอมรับการเปล่ียนแปลง และไตร่ตรองเพื่อน าส่ิงใหม่ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปมาประยุกตใ์ชใ้นการ

ด าเนินชีวติ  

11) สร้างก าแพงคุณธรรม อีกประการท่ีส าคญัไม่แพจิ้ตวิญญาณความเป็นครู คือครูตอ้งเป็นผูมี้

คุณธรรม ซ่ึงจะเป็นค าสั่งสอนดว้ยแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดีเพราะผูมี้คุณธรรมยอ่มเป็นผูเ้จริญ  

12) โนม้น าความดีแก่ศิษย ์ ครูไม่เพียงให้วิชาความรู้เท่านั้น แต่การเป็นท่ีพึ่งทางใจ สามารถเป็นท่ี

ปรึกษาของลูกศิษย ์ยิง่หากเป็นท่ีพึ่งทางจิตวญิญาณหรือมโนธรรมดว้ยแลว้ ยิง่ทรงคุณค่ามหาศาล   

13) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity, Creation, Creating, Creative Thinking) เป็นหน่ึงในทกัษะ

ส าคญัของครู ท่ีไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นทกัษะท่ีจ าเป็นจะตอ้งน าไปใช ้ในกระบวนการพฒันาผูเ้รียนในช่วง

ศตวรรษท่ี   

14) ครูตอ้งท าตนให้ศิษยรั์ก หนกัแน่นในจริยา พฒันาความรู้ อุตส่าห์สร้างศิษยต์น อดทนต่อค า

หยาบคาย ขยายค าลึกซ้ึง ไม่ดึงศิษยไ์ปในทางเสียหาย  และ  

15) บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ โตตามสังคมรอบขา้ง รู้จกัค าวา่ ขอโทษ รู้จกัค าวา่ ให้

อภยั รู้จกัค าวา่ผูน้อ้ยไหวผู้ใ้หญ่ ดิฉนัอยากใหส้ังคมไทยกลบัมาสู่ความเป็นประเทศแห่งคุณธรรม 

 

ครูจึงนบัเป็นปูชนียบุคคลท่ีมีความส าคญัอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ 

และประสบการณ์ ส่งเสริมใหศิ้ษยมี์คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็นผูมี้ความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอน

อบรมใหเ้ด็กไดพ้บกบัแสงสวา่งแห่งปัญญา อนัเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพท่ีสุจริต เล้ียงดูตนเองและ

ครอบครัว รวมทั้งน าพาสังคมประเทศชาติ กา้วไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง  

  

สถิตของรายการบันทึกทั้งหมดที่ใส่ค าส าคญั  “ ครู ” 

 จ านวนบนัทึกรวม        2,033  รายการ 

 จ านวนการอ่านรวม       1,720,364  คร้ัง 

 จ านวนการใหด้อกไม ้ (ใหค้วามชอบ) รวม      1,934  คร้ัง 

 จ านวนความคิดเห็นรวม      10,140   รายการ  
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บทสรุปจากเนือ้หา 

ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 

 ผูท่ี้ได้ช่ือว่า “ครู” เป็นบุคคลท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจในการพฒันาเยาวชนของชาติ โดยครู

นอกจากจะตอ้งมีจิตวิญญาณของความเป็นครูแล้ว ครูยงัตอ้งเป็นผูท้รงความรู้ในเน้ือหาท่ีตอ้งถ่ายทอดสู่

ผูเ้รียน และครูยงัตอ้งจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งครู

จะตอ้งพฒันาศิษยใ์หมี้ทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมุ่งพฒันาเยาวชนให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้

ตลอดชีวิต เช่น ทกัษะการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ทกัษะการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ทกัษะการส่ือสาร และทกัษะ

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น          

 เน่ืองในโอกาสวนัครูในปีใหม่ 2556 น้ี โครงการ สรอ. ขอความรู้ ขอเชิญชวนสมาชิก GotoKnow 

ร่วมกนับนัทึกเพื่อแบ่งปันแลกเปล่ียนความเห็นและประสบการณ์ในหวัขอ้ “ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21” 

“เป็นประเด็นท่ีสิบห้าข้ึน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16-30 มกราคม 2556  ซ่ึงมีผูร่้วมแสดงความคิดเห็นผา่นบล็อก

เป็นจ านวนมาก โดยสามารถรวบรวมและสรุปประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 

แนวทางการพฒันาทักษะครูไทยในศตวรรษที่ 21  

krutoom กล่าววา่ ครูยุคใหม่จ  าเป็นตอ้งมีทกัษะทั้ง 7 ดา้นในการเป็นผูอ้  านวยความรู้ให้เด็ก แทนท่ี

จะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้เหมือนก่อน ไดแ้ก่ 1) ทกัษะในการตั้งค  าถาม เพื่อช่วยให้ศิษยก์  าหนดรู้เป้าหมายและ

คิดไดด้ว้ยตนเอง 2) ทกัษะท่ีสอนให้เด็กหาความรู้ไดด้ว้ยตวัเองและดว้ยการลงมือปฏิบติั  3) ทกัษะในการ

คดัเลือกความรู้ ตามสภาพแวดลอ้มจริง 4) ทกัษะในการสร้างความรู้ ใชเ้กณฑ์การทดสอบและตรวจสอบ

ความถูกตอ้งอยา่งไร เพื่อท าให้ศิษยเ์กิดความเขา้ใจอย่างชดัแจง้ 5) ทกัษะให้ศิษยคิ์ดเป็น หรือตกผลึกทาง

ความคิด 6) ทกัษะในการประยกุตใ์ช ้และ7)ทกัษะในการประเมินผล 

 ชนันท์ สุวรรณรัตน์ กล่าววา่ ถึงเวลาแลว้ท่ีครูในศตวรรษท่ี 21 ควรหันกลบัมาเน้นสอนศิษยแ์ละ

เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม จริยธรรม อยา่เนน้แต่เทคโนโลยแีละรูปแบบ 

 Thawat กล่าววา่ ส่วนตวัผูเ้ขียนมีมุมมองต่อเร่ืองน้ีวา่ ตอ้งปลดล็อคทั้งสองดา้น ดา้นแรก คือ ระบบ 

ท่ีท าให้ครูตอ้งเป็นอยา่งนั้น ส่วน ล็อคท่ีสอง คือ ล็อคท่ีตวัครูผูส้อน แต่ก่อนท่ีจะปลดล็อค ตอ้งกลบัมาท่ี

เป้าหมาย หรือปรัชญา หวัใจของครูวา่คืออะไร? ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่การพานกัเรียนเขา้ถึงความรู้ไดด้ว้ยตวั

เขาเองนั้น คือ ส่ิงท่ีครูมืออาชีพ พยายามท ากนั ซ่ึงยงัคงท าและพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ โดยไม่หยุดน่ิง ส าหรับ

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rindaming
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ผูเ้ขียนแลว้ ส่ิงน้ี คือหวัใจของครูผูส้อนสั่ง ส่วนล็อคท่ีสอง ทกัษะการออกแบบกระบวนการสอน เพื่อช่วย

ให้ผูเ้รียนมีความสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเขาเอง  หากครูสามารถออกแบบกระบวนการสอนให้เนียนอยูใ่น

วิถีชีวิตของชุมชนได้ นัน่ก็เท่ากบัว่า เด็กจะมองออก หรือเช่ือมโยงไดว้่าส่ิงท่ีเขาเรียน กบัชีวิตเขานั้นมนั

เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร การเรียนใดๆ ท่ีผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงกบัชีวิตเขาได ้ การเรียนรู้นัน่จะมีพลงัเสมอ 

เพราะมีฉนัทะของผูเ้รียนอยูใ่นนั้นดว้ย  การพาครูเรียนรู้วิธีการออกแบบกระบวนการสอนนั้น อยา่ให้ครู

เรียนจากต ารา หรือวิทยากรบรรยายท่ีมากดว้ยทฤษฎีหลกัการเพียงอยา่งเดียว ควรออกแบบกระบวนการ

สอน ให้ครูไดส้ัมผสักบัครูมืออาชีพตวัจริง เพื่อเรียนรู้ถอดรหสัการออกแบบกระบวนการสอนจริงๆ วา่เขา

คิดอย่างไร เขาท าอยา่งไร เพื่อให้ครูเขา้ใจดว้ยตนเองดว้ยว่า การออกแบบกระบวนการสอนมนัตอ้งท า

อยา่งไร ดว้ยตวัเขาเอง เป็นการออกแบบซ้อนการออกแบบอีกชั้นหน่ึง หลกัสูตรการออกแบบกระบวนการ

สอน จึงควรเป็นตวัอยา่งในตวัมนัเอง เพื่อใหค้รูเห็นเป็นตวัอยา่งจริงๆ อีกทางหน่ึง  

 จารุวรรณ ศรีวรกุล กล่าวถึงครูในศตวรรษท่ี 21 วา่  

 1) ควรมีจิตวญิญาณความเป็นครู ไม่วา่จะเป็นครูยุคโบราณ หรือยุคดิจิตอล จิตวิญญาณความเป็นครู

ตอ้งมาเป็นอนัดบัแรก   

 2) ตอ้งเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เน่ืองจากเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ครูจึงตอ้งไม่หยุดน่ิง

ท่ีจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเสมอเพื่อพฒันาตนเองและเพื่อไวส้ั่งสอนศิษย ์ 

 3) เปิดใจรับการเปล่ียนแปลง เพราะสังคมท่ีเปล่ียนไป หลายๆ ส่ิงหลายๆ อยา่งไม่เหมือนในอดีต ครู

ตอ้งท าใจยอมรับการเปล่ียนแปลง และไตร่ตรองเพื่อน าส่ิงใหม่ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปมาประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวติ  

 4) สร้างก าแพงคุณธรรม อีกประการท่ีส าคญัไม่แพจิ้ตวิญญาณความเป็นครู คือครูตอ้งเป็นผูมี้

คุณธรรม ซ่ึงจะเป็นค าสั่งสอนดว้ยแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดีเพราะผูมี้คุณธรรมยอ่มเป็นผูเ้จริญ  

 5) โนม้น าความดีแก่ศิษย ์ ครูไม่เพียงให้วิชาความรู้เท่านั้น แต่การเป็นท่ีพึ่งทางใจ สามารถเป็นท่ี

ปรึกษาของลูกศิษย ์ยิง่หากเป็นท่ีพึ่งทางจิตวญิญาณหรือมโนธรรมดว้ยแลว้ ยิง่ทรงคุณค่ามหาศาล 

 ผศ. วิไล แพงศรี กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity, Creation, Creating, Creative Thinking) 

เป็นหน่ึงในทักษะส าคัญของครู ท่ีได้รับการก าหนดให้เป็นทักษะท่ีจ าเป็นจะต้องน าไปใช้ ใน

กระบวนการพฒันาผูเ้รียนในช่วงศตวรรษท่ี21  และการท่ีจะพฒันาทกัษะการคิดในดา้นใดให้กบันกัเรียน 

ครูผูส้อนเองจ าเป็นจะตอ้งพฒันาทกัษะของตนในดา้นนั้นๆ ก่อน 
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 พิสูจน์ ใจเท่ียงกุล กล่าววา่ ครูตอ้งมีความรู้ดี มีปัญญา มีทกัษะการคน้ควา้ รู้เทคโนโลยี มีการวดัผล

ก่อน หลงัเรียน มีการสร้างส่ือเรียนรู้  ทกัษะส่ือสาร ทกัษะสัมพนัธ์ เป็นผูน้ าชุมชน เป็นท่ีพึ่งของผูป้กครอง 

และเป็นพลงัท่ีงดงามของสังคม 

  กฤษฎา โรจนภักดีธรรม  กล่าววา่ ครูในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งอดทนต่อลูกศิษยบ์างคนท่ีท าให้ขาดสติ

ไปบา้ง  รอบรู้เทคโนโลยสีมยัน้ีถา้ไม่รู้เร่ืองอาจจะถือไดว้า่ตามไม่ทนัลูกศิษย ์ มีคุณธรรม ไม่เก่ียงวา่ชอบลูก

ศิษยค์นไหนมากกวา่กนั 

 ธนิตย์ สุวรรณเจริญ กล่าวว่า ครูตอ้งติดยึดกบัประโยชน์ตวัเองให้น้อยท่ีสุด ตวัเองจะเสียหรือได้

อะไรตอ้งคิดเป็นเร่ืองทา้ย ตอ้งกลา้น าเสนอส่ิงท่ีตวัเองเช่ือวา่ สร้างสรรคก์ารศึกษา หรือก่อพฒันาการให้ศิษย์

อย่างแทจ้ริงหากเป็นดงัน้ีได้ การจดัการศึกษาโดยเฉพาะท่ีโรงเรียน จะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปฏิรูปคร้ัง

ส าคญั เพราะทิศทางต่างๆ จะมุ่งไปสู่ลูกศิษยข์องเราอยา่งเบ้ียวบิดนอ้ยกวา่น้ีแน่ 

 จิราวรรณ  บุญศรีวงษ์ กล่าววา่ ครูในยุคน้ีจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ นอกจากจะเป็นคนเก่ง และ

มีจิตวญิญาณของความเป็นครูแลว้ ครูยงัจะตอ้งมีทกัษะในดา้นต่างๆ มากมาย เพื่อจะไดรู้้เท่าทนัศิษย ์ทกัษะ

ของครูท่ีดี ประกอบดว้ย  

 1) ทกัษะในการส่ือสาร ท าอยา่งไรใหเ้ด็กรักและศรัทธาในความเป็นครู ซ่ึงในปัจจุบนัส่ิงเหล่าน้ีขาด

หายไป  

 2) ทกัษะในการสอน ท าอยา่งไรใหเ้ด็กรักและเขา้ใจในส่ิงท่ีครูตอ้งการใหเ้ด็กรับรู้และเขา้ใจ  

 3) ทกัษะในการสร้างและใชส่ื้อการสอนในการเรียนรู้ของเด็ก  

 4) ทกัษะในการหล่อหลอมความเป็นคนดีใหแ้ก่เด็ก 

 5) ทกัษะในการครองตน เป็นตน้แบบท่ีดีให้แก่เด็ก เม่ือเด็กศรัทธาเด็กก็จะท าตาม และตั้งใจเรียน

ดว้ยความเตม็ใจ  

 6) ทกัษะในการเรียนรู้ ตอ้งเป็นผูท่ี้รักการเรียนรู้และสามารถน ามาปรับใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอน อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 วิมลศรี ศุษิลวรณ์ กล่าววา่ ทกัษะส าคญัของครูในศตวรรษท่ี 21 ครูตอ้งสร้างแรงบนัดาลใจ  สร้าง

การเรียนรู้ท่ีขบัเคล่ือนโดยผูเ้รียน และมีวธีิประเมินผูเ้รียนขณะเรียนรู้ 

 ช านาญ  เข่ือนแก้ว กล่าวว่า โลกการศึกษาก้าวไป ทกัษะของครูไทยต้องก้าวทนัในยุคปัจจุบนั 

ศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงถือวา่เป็นยุคของขอ้มูลข่าวสาร และการส่ือสารไร้พรมแดน ประกอบกบัอีก 2 ปีขา้งหนา้

จะมีการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพไทยภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี จึงขอเสนอความเห็น ใน

มุมมองของผูป้กครอง เก่ียวกบัทกัษะของครูท่ีควรมีในศตวรรษปัจจุบนั นัน่ก็คือ  

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tnitsu
http://www.gotoknow.org/profiles/users/krumai


7 

 

 1) ทกัษะการสอนอย่างมืออาชีพไม่ว่าจะยุคสมยัใด ครูก็ตอ้งจ าเป็นมีทกัษะน้ี การสอนอย่างมือ

อาชีพคือ สอนให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดง่้าย สามารถคิด วิเคราะห์ และน าเร่ืองท่ีสอนไปประยุกตห์รือปรับใชไ้ด ้มี

เทคนิคการสอนใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจอยูเ่สมอ ท าใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้น อยากเรียน   

 2) ทกัษะการใช ้IT (information technology) เร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ครูควรมี

ความช านาญในการจดัเก็บ วเิคราะห์ น าเสนอขอ้มูล การสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ กา้วทนักบัเทคโนโลย ี 

 3) ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ไม่วา่จะ พดู ฟัง อ่าน เขียน ในขั้นดีถึงดีมากและคุณครูควรมีหนา้ท่ีอีก

อย่างหน่ึงคือ จะสอนเด็กอย่างไร ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวตัถุนิยมและเทคโนโลยี หรือใช้จนเกิดโทษแก่

ตนเอง 

 ชวลิต  เจติโคตร กล่าววา่ ถา้ครูจะตามแบบวตัถุนิยมอยา่งไรก็ตามไม่ทนั ทางเดียวท่ีจะตามทนัและ

จะล ้าหนา้วตัถุนิยมท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนัครูตอ้งอาศยั “จิตบุญนิยม” ครูตอ้งมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ 

และน าเอาคุณธรรมของพระพุทธเจา้มาใชใ้หไ้ด ้

 ครูอ้อย  แซ่เฮ  กล่าววา่ ปกติการเป็นครูตอ้งอ่านมากรู้มากอยูแ่ลว้ แต่ในยุคน้ีตอ้งหดัเป็นคนหูกวา้ง

ตาแหลมคมดว้ย ในโลกไซเบอร์ ท่ีมีอะไรอยู่มากมายท่ีเราอาจรู้แลว้ หากหยุดการเรียนรู้ไปเพียงชัว่แวบ 

ความเจริญของส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว จนเราตามมนัไม่ทนัครูดีทุกคนต้องมีอีเมล์ มี

ความสามารถเขียนบนัทึกออนไลน์ โพสต์ขอ้ความ  รู้เร่ืองระบบของการเขียนส่งอีเมล แนบไฟล์เป็น 

นอกจากนั้นน่าจะเขา้ถึงการอ่าน การดู การฟังข่าวออนไลน์ได ้จึงจะเป็นครูดีท่ีอ่านมากรู้มากหูกวา้งและตา

แหลมคม ครูดีและครูเก่งตอ้งสอนดี มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ศิลปะในการสอนและการอบรมผูเ้รียน มีความสามารถ

น าหลกัสูตรไปสู่การเรียนการสอนในหอ้งเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสามารถปรับเร่ืองยากให้เป็น

เร่ืองง่าย ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็ว สนุกสนาน ประทบัใจ จดจ าไดน้าน มีทกัษะชีวิต และน าความรู้ไป

ใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั มีความรู้ในการผลิตส่ือ และใชส่ื้อการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ผูเ้รียนได้

เรียนรู้โดยมีส่วนร่วมและไดป้ฏิบติัจริง  ครูดีตอ้งท าใหน้กัเรียนเป็นและมีอยา่งท่ีครูดีมีและเป็น โดยครูดีควร

ปฏิบติัและสอนนกัเรียนให้มีวินยัเชิงบวก คือการท าความรู้จกักบันกัเรียน หรือเราเรียกกนัว่า รู้จกัเด็กเป็น

รายบุคคล และตอ้งรู้ถึงความตอ้งการพื้นฐานของนกัเรียนท่ีเราตอ้งจดัการเรียนรู้ดว้ย นอกจากนั้น ครูควร

รู้จกัขอโทษ และอภยันกัเรียนให้เป็นดว้ย การเป็นครูดีน่ีเสมือนเป็นพ่อแม่ของเขาเลย ตอ้งใส่ใจความรู้สึก

ของพวกเขา 

ผศ. ทิพยวรรณ นิลทยา กล่าวว่า อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัควรมีการฝึกฝนให้เกิดความเช่ียวชาญใน

เชิงวิชาชีพของตน หากอาจารยส์อนบนกระดาษตามท่ีอาจารยส์อนมา  เม่ือเวลาผ่านไปความรู้ต่างๆ จะเร่ิม

หดหายและไม่ทนัสถานการณ์  จากแนวคิดของนกับริหารศตวรรษ 21 น้ี ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ ใฝ่รู้ อยาก

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tippayawannil
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เรียนรู้ รู้วิธีการเรียนรู้ ดังนั้ นต้องมีทักษะ “วิถีสร้างการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” โดย                    

ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช กล่าวคือ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning skills) เร่ิมจากการวางแผนการสอน ท่ีน าแนวคิด

ห้องเรียนกลบัทางมาใช ้ในการเตรียมการสอนของอาจารย ์ท่ีค  านึงถึง ผลการเรียนรู้ในTQFD มีการบนัทึก

เน้ือหาต่างๆในประเด็นท่ีส าคญั โดยใช้ส่ือ เช่น วิดีโอ เอกสารประกอบการสอน Powerpoint ผา่นส่ือท่ีถูก

กบัจริตนกัศึกษา ส่ือหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ การใช้เฟสบุ๊คเพื่อการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากการสร้างกลุ่ม

ของนกัศึกษาปัจจุบนัจะมีการแชร์กนัในส่วนน้ี โดยท าไดง่้ายๆ ตามค าแนะน า 

 NANA กล่าววา่ ส่ิงท่ีทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีเพื่อท าให้เด็กจบมามีประสิทธิภาพท่ีสุด มี

ดงัน้ี  

 1)  การวเิคราะห์ปัญหา และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้   

 2) การถ่ายทอดความรู้ดว้ยวธีิท่ีเขา้ใจง่าย หรือการยอ่ยความรู้ให้กบัเด็ก เน่ืองจากเด็กแต่ละคน มีพื้น

ฐานความรู้ ท่ีแตกต่างกนั  

 3)  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม รวมกบัทกัษะการกระตุน้และจูงใจ ให้มีความ

ตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ท่ีครูผูส้อนตอ้งการถ่ายทอด 

 4)  การมองโลกในแง่ดี ส าหรับบางคนเร่ืองดงักล่าวอาจจะติดตวัมาตั้งแต่เกิด แต่ส าหรับบางคนตอ้ง

ฝึกเร่ืองดงักล่าวใหเ้ป็นนิสยั  

 5)ไอทีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ถา้จะกล่าววา่  เร่ืองของไอที เป็นทกัษะท่ีครูไม่สามารถขาดไดใ้นศตวรรษน้ี  

ก็คงไม่ผดิเสียทีเดียว  เพราะ การท่ีเราใชเ้ทคโนโลยี  เป็นส่ิงท่ีจะช่วยลดจุดดอ้ยเร่ืองขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา

ในการสอนของครูในแต่ละชัว่โมง  

 6) การบริหารการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก ณ.ปัจจุบนั โลกเปล่ียนแปลงค่อนขา้งเร็ว  

 จันทร์สม สมเข่ือน กล่าววา่ ครูไม่เพียงแต่ท าหนา้ท่ีในการสอนทั้งความรู้ คุณธรรม และทกัษะชีวิต 

เพื่อท่ีจะท าให้เด็กเป็น คนดี คนเก่ง มีความสุข สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุขไม่สร้างความ

เดือดร้อนใหใ้ครและไม่ท าใหใ้ครเดือนร้อน นัน่แหละคือหนา้ท่ีครู 

 รุจิดา  สุขใส  กล่าวว่า ครูควรเปล่ียนจากสอน เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ของศิษยเ์พื่อด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข จึงจะไดช่ื้อวา่ครูผูมี้ทกัษะของครูศตวรรษท่ี 21 

 ผศ. ทิพยวรรณ นิลทยา กล่าวว่า 1) การพฒันา information คือพฒันาความรู้ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ 

ให้แก่ผูส้อน 2) การสร้าง node คือจุดท่ีจะกระจายความรู้ Ffpnode ท่ีจะช่วยแบ่งเบาภาระของผูบ้ริหาร เช่น 

กลุ่มผูส้อนท่ีช านาญในเร่ืองต่าง ๆ พร้อมท่ีจะกระจายการปฏิรูปการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาต่อไป 

3) การสร้าง network คือ การขยายเครือข่ายออกไปให้มาก ถา้เราใชสู้ตร INN ของ นายแพทยป์ระเวศ ก็จะ

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chun_som
http://www.gotoknow.org/profiles/users/tippayawannil
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ท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไม่รวมศูนยอ์ยูท่ี่ผูบ้ริหาร แต่กระจายลกัษณะการนิเทศออกไปสู่กลุ่มต่างๆ ใน

สถานศึกษาและครอบคลุมผูส้อนทั้งสถานศึกษา 

 ณัฐนันท์ จันทร์สน  กล่าววา่ ทกัษะของความเป็นครูในปี 2556 น้ี ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการงาน 

การเรียน ไม่คิดฉ้อโกงใคร และเป็นคนดีของสังคมบ้านเมืองพร้อมทั้ งปฏิบัติหน้าท่ีของครูอย่างเต็ม

ความสามารถ ไม่มีค  ากล่าววา่ เหน่ือยในการท างาน 

 สมชาย คุณชาย 3 ชัยรินทร์ กล่าวว่า ครูตอ้งท าตนให้ศิษยรั์ก หนักแน่นในจริยา พฒันาความรู้ 

อุตส่าห์สร้างศิษยต์น อดทนต่อค าหยาบคาย ขยายค าลึกซ้ึง ไม่ดึงศิษยไ์ปในทางเสียหาย 

 จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ กล่าววา่ ส่ิงท่ีคุณครูในศตวรรษท่ี 21 อาจจะตอ้งพิจารณาและท าการปรับปรุง

คือ การน าเอาแนวคิดการบริหารผลด าเนินงาน (Performance Management) มาใช้อย่างเหมาะสม ทั้งใน

มุมมองของผูก้  ากบัการเรียนท่ีท าการประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน และในมุมมองของคุณครูผูเ้ป็นเจา้ของ

ภาระงานท่ีตอ้งแสดงคุณค่าของผลงาน และความสามารถในการบริหารผลด าเนินงานของตนเอง 

 ครู สุภาพร ศรศิลป์ กล่าวว่า บทบาทของครูเวลาน้ีอาจมีภาพเปล่ียนไป แต่ครูก็ตอ้งตระหนักใน

ภาระหน้าท่ีของครู อบรมสั่งสอนให้เด็กได้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มก าลัง ขณะเดียวกันต้องไม่

มองขา้มคุณธรรม จริยธรรมซ่ึงปัจจุบนัเร่ิมห่างหาย เพราะมีเทคโนโลยีท่ีกา้วล ้ าน าสมยัเขา้มามีบทบาทใน

ชีวิตประจ าวนัมากข้ึนและรวดเร็ว หากครูด าเนินชีวิตอยา่งเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อใช้ชีวิตแบบพอเพียงเด็กก็จะ

ซึมซบัน าส่ิงเหล่าน้ีเป็นแบบอยา่งได ้

 Pichelbauer  kaewdaeng กล่าววา่ ทกัษะครูศตวรรษท่ี 21 ควรเป็นครูท่ีมีคุณธรรม  จึงตอ้งมุ่งเนน้

เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมให้กบัเด็ก เยาวชนของชาติให้มากข้ึน ช่วยกนัพฒันาจิตใจเด็กให้มุ่งสู่การเรียนรู้

ควบคู่คุณธรรม รู้จกัการสร้างความดี โดยวิธีการน าระบบเทคโนโลยีมาพฒันาสร้างการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน

ไดเ้กิดข้ึนไดทุ้กท่ีทุกเวลา การเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 นั้นครูจะตอ้งรู้เท่าทนักบัผูเ้รียนและจะตอ้งล ้าหนา้ใน

เร่ืองของคุณธรรม ช่วยกันปลูกฝังอย่าให้คุณงามความดีของเด็กไทยสูญหายไปเหมือนกับรายวิชาบาง

รายวชิาในหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน  ถึงเวลาแลว้ท่ีคุณครูทั้งหลายจะช่วยกนัเรียกคุณค่าความเป็นไทยให้กบัมาอยู่

กบัเด็กไทยของเราให้เหมือนกบัสมยัคุณปู่ คุณยา่ คุณตาคุณยายของเรา ท่ีประเทศไทยไดช่ื้อวา่เป็นประเทศ

แห่งคุณธรรม ยดึหลกัการใชชี้วติอยา่งถูกตอ้งบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ โตตามสังคมรอบขา้ง 

รู้จกัค าวา่ ขอโทษ รู้จกัค าวา่ ใหอ้ภยั รู้จกัค าวา่ผูน้อ้ยไหวผู้ใ้หญ่ ผูเ้ขียนอยากให้สังคมไทยกลบัมาสู่ความเป็น

ประเทศแห่งคุณธรรม 

 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khunchay3
http://www.gotoknow.org/profiles/users/bee_2864
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ครูจึงนบัเป็นปูชนียบุคคลท่ีมีความส าคญัอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ 

และประสบการณ์ ส่งเสริมให้ศิษยมี์คุณธรรมจริยธรรม ตลอดเป็นผูมี้ความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอน

อบรมใหเ้ด็กไดพ้บกบัแสงสวา่งแห่งปัญญา อนัเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพท่ีสุจริต เล้ียงดูตนเองและ

ครอบครัว รวมทั้งน าพาสังคมประเทศชาติ กา้วไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง  
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รายการบันทึกทั้งหมดที่ใส่ค าส าคญั “ครู” 

 
post title: การยดึมัน่ในหลกัการของคู่ครูศิษย-์ ฮนัซงักุงและแดจงักึม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/9375 

author's name: รศ.พญ. ปารม ีทองสุกใส 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tpar

amee 

created date: 10 ธนัวาคม 2548 22:32 
updated date: 10 มิถุนายน 2555 13:24 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 553 

 

post title: ขอ้เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา (1) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/9864 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 16 ธนัวาคม 2548 10:02 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 14:13 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 739 

 

post title: ขอ้เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา (๒) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/10005 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 18 ธนัวาคม 2548 07:09 
updated date: 30 มีนาคม 2555 04:04 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 567 

 

post title: ขอ้เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา (๓) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/10235 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 20 ธนัวาคม 2548 19:26 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 14:14 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 931 

 

post title: ขอ้เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา (๔) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/10636 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 25 ธนัวาคม 2548 20:14 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 14:15 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 412 

 

post title: ขอ้เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา (5) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/11000 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 30 ธนัวาคม 2548 09:37 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 14:16 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 470 

 

post title: ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(6) 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/11311 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 04 มกราคม 2549 13:51 
updated date: 16 พฤษภาคม 2555 11:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 730 

 

post title: ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/11386 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 05 มกราคม 2549 10:28 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 14:17 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 943 

 

post title: เร่ืองน่าเศร้าในโรงเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/11455 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 06 มกราคม 2549 04:45 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 14:17 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 388 

 

post title: ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(8) 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/11462 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 06 มกราคม 2549 10:02 
updated date: 17 เมษายน 2555 11:27 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 440 

 

post title: ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(9) 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/11693 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 09 มกราคม 2549 14:44 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 14:17 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 531 

 

post title: ขอ้เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
(๑๐) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/11822 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 10 มกราคม 2549 16:13 
updated date: 17 พฤษภาคม 2555 11:44 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 750 

 

post title: สภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/15452 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 15 กุมภาพนัธ ์2549 13:27 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 14:25 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 441 

 

post title: นวตักรรมในโรงเรียน (1) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/16191 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 21 กุมภาพนัธ ์2549 09:45 
updated date: 22 มิถุนายน 2555 15:20 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1470 

 

post title: นวตักรรมในโรงเรียน (2) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/16639 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 24 กุมภาพนัธ ์2549 11:04 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 14:28 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 682 

 

post title: นวตักรรมในโรงเรียน (3) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/17064 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 28 กุมภาพนัธ ์2549 09:09 

updated date: 21 มิถุนายน 2555 08:18 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 850 

 

post title: KM เพื่อคุณภาพโรงเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/22564 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 04 เมษายน 2549 17:59 
updated date: 13 พฤษภาคม 2555 14:14 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 482 

 

post title: การพฒันาครูผูจ้ดัการเรียนรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/28389 

author's name: มนูญ  พืชสะกะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/purc

hnoon 

created date: 14 พฤษภาคม 2549 05:53 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 14:55 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 560 

 

post title: การจดัการความรู้เร่ืองครูตีนกัเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/33266 

author's name: Mr. Paemit Bunnjaweht 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/road

safety 

created date: 07 มิถุนายน 2549 18:40 
updated date: 22 มิถุนายน 2555 13:17 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 207 

 

post title: การสร้างบลอ็ก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/33887 

author's name: นาง นฤมล พี ตนัธิกุล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/2560

66 

created date: 13 มิถุนายน 2549 11:30 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:08 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 114 

 

post title: การสร้างบลอ็ก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/33911 

author's name: นาง นฤมล พี ตนัธิกุล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/2560

66 

created date: 13 มิถุนายน 2549 11:41 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:08 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 140 

 

post title: ความหมายและความส าคญัของการเกษตร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/33987 



13 

 

author's name: นาง กมลลกัษณ์   ฉตัรแกว้ผดุผอ่ง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jaew

2504 

created date: 13 มิถุนายน 2549 15:11 
updated date: 24 มิถุนายน 2555 03:23 
received flowers: 0 

comments: 16 

hits: 11779 

 

post title: พ้ืนท่ีพดูคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบั ผอ. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/34302 

author's name: จริมศรี เพช็รกุล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jari

msri 

created date: 16 มิถุนายน 2549 10:23 
updated date: 17 มิถุนายน 2555 16:45 
received flowers: 0 

comments: 26 

hits: 1254 

 

post title: ความในใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/35006 

author's name: นาย บวร พิมพภ์ ู
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/borw

orn 

created date: 22 มิถุนายน 2549 01:10 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:11 
received flowers: 1 

comments: 134 

hits: 2125 

 

post title: นิยามของค าว่า "อาจารยท่ี์ปรึกษา" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/35708 

author's name: ปภงักร  วงศชิ์ดวรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/papa

ngkorn 

created date: 27 มิถุนายน 2549 01:34 
updated date: 20 มิถุนายน 2555 00:37 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 1932 

 

post title: English for tourism 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/37271 

author's name: นาง กญัชกช เมตจิตกุล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pa-

kan 

created date: 05 กรกฎาคม 2549 18:01 
updated date: 20 มิถุนายน 2555 16:06 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 744 

 

post title: ขอน ้ าใจ "ไทย" ให ้"อาย ุนามเทพ" บุคคลากรแห่งความรู้
ดา้นดนตรี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/37774 

author's name: ดร. จนัทวรรณ ปิยะวฒัน ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jant

awan 

created date: 08 กรกฎาคม 2549 11:00 
updated date: 17 มิถุนายน 2555 19:12 

received flowers: 0 

comments: 84 

hits: 5100 

 

post title: ครู  พนัธุพ์ิเศษ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/37891 

author's name: รองศาสตราจารย ์ดร. สมบติั นพรัก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/somb

atn 

created date: 09 กรกฎาคม 2549 10:42 
updated date: 23 มิถุนายน 2555 22:32 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 2008 

 

post title: KM 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/39492 

author's name: supawan lawprasertkul 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/crea

m_dang 

created date: 18 กรกฎาคม 2549 15:31 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:23 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 247 

 

post title: ท าอยา่งไร ลดเส่ียงนอ้งผึ้งต่อย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/39584 

author's name: นพ. วลัลภ พรเรืองวงศ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wull

opporn 

created date: 19 กรกฎาคม 2549 10:10 
updated date: 22 มิถุนายน 2555 08:57 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 1069 

 

post title: งานติดตงัไฟฟ้าในอาคาร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/40240 

author's name: ว่าท่ีเรือตรี สมภูม ิสุดสงวน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/somp

hum 

created date: 22 กรกฎาคม 2549 12:57 
updated date: 29 มีนาคม 2555 15:33 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1655 

 

post title: การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/40253 

author's name: ว่าท่ีเรือตรี สมภูม ิสุดสงวน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/somp

hum 

created date: 22 กรกฎาคม 2549 13:33 
updated date: 21 มิถุนายน 2555 16:23 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 5819 

 

post title: อาจารยแ์หววขอเล่าว่า อาจารยน์พเป็น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/40717 

author's name: รศ. นพนิธิ สุริยะ 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nsur

iya 

created date: 25 กรกฎาคม 2549 00:36 
updated date: 06 พฤษภาคม 2555 10:38 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 554 

 

post title: อิทธิพล ปรีติประสงค ์: กระเป๋าสตางค ์อีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของ
อาจารยน์พ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/40719 

author's name: รศ. นพนิธิ สุริยะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nsur

iya 

created date: 25 กรกฎาคม 2549 00:55 
updated date: 15 พฤษภาคม 2555 05:48 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 641 

 

post title: บนัทึกแรกของนกับริหารการศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/41657 

author's name: ชนภรณ์ อือตระกลู 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chan

aporn 

created date: 30 กรกฎาคม 2549 11:39 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:29 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 272 

 

post title: แม่พิมพข์องชาติ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/45262 

author's name: อุไรวรรณ เทิดบารม ี
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/urai

man 

created date: 18 สิงหาคม 2549 23:15 
updated date: 09 มิถุนายน 2555 09:45 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1247 

 

post title: ชีวิตแสนสั้น การเรียนรู้ไม่มีวนัหมด......  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/45288 

author's name: เพญ็ศิริ ชูส่งแสง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pens

iri 

created date: 19 สิงหาคม 2549 11:10 
updated date: 20 มิถุนายน 2555 11:00 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 466 

 

post title: อีกเร่ืองราวของ "ครู" ผูต้อ้งฟันฝ่า...เพื่อฝันของเยาวชนไทย  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/45536 

author's name: ณัชชารีย ์กุศลธรรมรัตน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kpru

qa2006 

created date: 21 สิงหาคม 2549 06:50 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:40 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 527 

 

post title: ชีวิตแพทยพ์อเพียง ของ ศ.นพ. ธีระ ทองสง  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/45601 

author's name: รศ.พญ. ปารม ีทองสุกใส 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tpar

amee 

created date: 21 สิงหาคม 2549 13:42 
updated date: 23 มิถุนายน 2555 21:36 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 2760 

 

post title: ชีวิตแพทยพ์อเพียง ของ ศ.นพ. ธีระ ทองสง (๒) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/45762 

author's name: รศ.พญ. ปารม ีทองสุกใส 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tpar

amee 

created date: 22 สิงหาคม 2549 12:00 
updated date: 11 มิถุนายน 2555 11:37 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1161 

 

post title: ครูท่ีเป็นครู เป็นแบบอยา่งทางคุณธรรมจะประทบัอยูใ่นใจเราจริงๆ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/45900 

author's name: ดร. อโณทยั โภคาธิกรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pano

thai 

created date: 23 สิงหาคม 2549 00:11 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:42 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 556 

 

post title: รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา : การเรียนวิชาสนธิสญัญากบัอาจารยน์พนิธิ 
สุริยะ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/45968 

author's name: รศ. นพนิธิ สุริยะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nsur

iya 

created date: 23 สิงหาคม 2549 13:11 
updated date: 23 พฤษภาคม 2555 20:28 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 575 

 

post title: ครูในหมู่บา้น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/46095 

author's name: มุทิตา พานิช 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/poon

palang 

created date: 24 สิงหาคม 2549 08:30 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:42 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 350 

 

post title: มหาวิทยาลยักบัความพอ  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/46405 
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author's name: รศ.พญ. ปารม ีทองสุกใส 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tpar

amee 

created date: 25 สิงหาคม 2549 20:27 
updated date: 11 มิถุนายน 2555 10:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 529 

 

post title: การจดัการเรียนการนกัศกึษาเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/46896 

author's name: mrs. chatchanok saisuwan 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/csai

suwan 

created date: 28 สิงหาคม 2549 15:40 
updated date: 02 พฤษภาคม 2555 13:56 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 417 

 

post title: การสร้างโอกาสการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/46901 

author's name: mrs. chatchanok saisuwan 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/csai

suwan 

created date: 28 สิงหาคม 2549 15:53 
updated date: 10 มิถุนายน 2555 16:59 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 387 

 

post title: หวัปลาของเรา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/46957 

author's name: นาย ศกัด์ิชยั เชิดช ู
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nikn

am 

created date: 28 สิงหาคม 2549 22:30 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:44 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 389 

 

post title: คอมพิวเตอร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/47248 

author's name: นาย นายพีระพนัธ ์เสริมศิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/1111

11111_1 

created date: 30 สิงหาคม 2549 16:26 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:45 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 159 

 

post title: ตวัอยา่งการส่งเสริมใหเ้ด็กท าดี จากโรงเรียนประถมของเมือง 
Perth, Australia 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/47296 

author's name: ดร. อโณทยั โภคาธิกรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pano

thai 

created date: 30 สิงหาคม 2549 23:59 
updated date: 23 มิถุนายน 2555 10:57 

received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1614 

 

post title: มหกรรมขลุ่ย  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/47540 

author's name: นาย ประมินทร์ ชูพิพฒัน ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pram

in 

created date: 01 กนัยายน 2549 10:30 
updated date: 01 มิถุนายน 2555 12:36 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 663 

 

post title: เงาสะทอ้นแม่พิมพข์องชาติจากกระดานสีรุ้ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/47591 

author's name: นาย bon kalasin 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/onth

eway 

created date: 01 กนัยายน 2549 12:39 
updated date: 29 พฤษภาคม 2555 00:12 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 612 

 

post title: หนามยอก..ตอ้งเอาหนามบ่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/48015 

author's name: ธญัญก์มน ทองตีฆา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thun

kamon 

created date: 03 กนัยายน 2549 17:44 
updated date: 17 มิถุนายน 2555 10:37 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 542 

 

post title: Blog ครู "CoP ครูภาษาองักฤษ สพท.เขต1 
หนองคาย" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/48033 

author's name: นิภาพร ลครวงศ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kapo

om 

created date: 03 กนัยายน 2549 20:50 
updated date: 15 เมษายน 2555 13:23 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 555 

 

post title: เกษียณวารานุสรณ์...มุทิตาจิตกบัพ่ีๆท่ีครบวาระการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ยาวยาน.. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/48053 

author's name: นาย นิพนธ ์งามอกัษร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nipo

n_ngamaugsorn 

created date: 03 กนัยายน 2549 22:45 
updated date: 22 มิถุนายน 2555 13:33 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 10952 

 

post title: BAR ...Sex Counseling 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/48090 

author's name: นิภาพร ลครวงศ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kapo

om 

created date: 04 กนัยายน 2549 08:28 
updated date: 12 มิถุนายน 2555 18:51 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 987 

 

post title: กรุงเทพมหานคร ท าเก๋ มอบป้ายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน
ในสงักดัฯยอ้นศร  สมศ. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/48260 

author's name: นาย นิพนธ ์งามอกัษร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nipo

n_ngamaugsorn 

created date: 04 กนัยายน 2549 22:25 
updated date: 18 มิถุนายน 2555 09:25 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1167 

 

post title: คุณยาย......ฝากบอก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/48407 

author's name: miss Sirithon Ruenros 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/siri

thon 

created date: 05 กนัยายน 2549 14:05 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:49 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 177 

 

post title: ทางเลือกส าหรับ CoP ครูภาษาองักฤษ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/48490 

author's name: นิภาพร ลครวงศ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kapo

om 

created date: 05 กนัยายน 2549 20:16 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:49 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 427 

 

post title: "ครู" จิตวิญญาณแห่งความเมตตา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/49014 

author's name: นางสาว รดี ธนารักษ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/fern

612005 

created date: 08 กนัยายน 2549 12:34 
updated date: 16 มิถุนายน 2555 12:31 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 2900 

 

post title: วิทยเ์พื่อเด็กทุกกลุ่ม(ต่อ ภาค2) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/49516 

author's name: ครู พอใจ ผวิบุญเรือง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phoj

ai 

created date: 11 กนัยายน 2549 14:36 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:52 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 562 

 

post title: ความหลงั-ความหวงั ตอนท่ี1* 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/49816 

author's name: รศ. นพนิธิ สุริยะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nsur

iya 

created date: 13 กนัยายน 2549 01:51 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:53 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 752 

 

post title: รสพร แต่รุ่งเรือง : ความประทบัใจท่ีมีต่ออาจารยน์พ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/50061 

author's name: รศ. นพนิธิ สุริยะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nsur

iya 

created date: 14 กนัยายน 2549 13:22 
updated date: 12 เมษายน 2555 09:08 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 499 

 

post title: ความหลงั-ความหวงั ตอนท่ี2* 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/50145 

author's name: รศ. นพนิธิ สุริยะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nsur

iya 

created date: 15 กนัยายน 2549 00:59 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:54 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 680 

 

post title: เร่ืองสะเทือนใจเม่ือคร้ังเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/50171 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 15 กนัยายน 2549 09:14 
updated date: 20 มิถุนายน 2555 17:21 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 1132 

 

post title: KM (แนวปฏิบติั) วนัละค า  : 160. ในสงัคมไทยมี
วฒันธรรมยอ่ยท่ีท า KM ไดย้ากง่ายแตกต่างกนั  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/50404 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 16 กนัยายน 2549 20:03 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:55 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 994 
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post title: การส่ือสารภาษาองักฤษในฐานะท่ีเป็นคนไทย (ตอนท่ี 2) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/50453 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 17 กนัยายน 2549 08:10 
updated date: 22 มิถุนายน 2555 11:11 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 2994 

 

post title: อาชีพท่ีฉนัรัก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/50708 

author's name: นางสาว วาสนา อุ่นแกว้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wass

sana_u 

created date: 18 กนัยายน 2549 17:50 
updated date: 19 มิถุนายน 2555 11:26 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 979 

 

post title: ความหลงั-ความหวงั ตอนท่ี3* 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/50759 

author's name: รศ. นพนิธิ สุริยะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nsur

iya 

created date: 19 กนัยายน 2549 01:39 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:56 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 544 

 

post title: ความหลงั-ความหวงั ตอนท่ี4* 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/50765 

author's name: รศ. นพนิธิ สุริยะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nsur

iya 

created date: 19 กนัยายน 2549 03:25 
updated date: 13 พฤษภาคม 2555 22:38 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 674 

 

post title: หลากหลายวิธีสอนคิด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/50769 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 19 กนัยายน 2549 06:47 
updated date: 22 มิถุนายน 2555 13:49 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 2654 

 

post title: ความประทบัใจในการศึกษาดงูาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/51055 

author's name: นางสาว วาสนา อุ่นแกว้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wass

sana_u 

created date: 21 กนัยายน 2549 01:17 
updated date: 23 มิถุนายน 2555 11:51 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 905 

 

post title: พาครูพฒันาศิษย.์..พฒันาชีวิตดว้ยวิจยั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/51354 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 22 กนัยายน 2549 20:22 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:57 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 614 

 

post title: การขบัเคล่ือน KM 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/51653 

author's name: นาย ศกัด์ิชยั เชิดช ู
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nikn

am 

created date: 24 กนัยายน 2549 22:11 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:58 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 348 

 

post title: ค าแนะน าการเขียนบลอ็กส าหรับครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/51691 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 25 กนัยายน 2549 09:37 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:58 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 941 

 

post title: ตวัอยา่งบลอ็กท่ีสร้างข้ึนใหม่ในระบบน้ี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/51734 

author's name: นาง จิราภรณ์ ทองตนั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/1611

2508 

created date: 25 กนัยายน 2549 14:48 
updated date: 15 เมษายน 2555 01:31 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 179 

 

post title: อ.นพ อยากใหล้กูศิษยไ์ดอ้ะไร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/51964 

author's name: รศ. นพนิธิ สุริยะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nsur

iya 

created date: 26 กนัยายน 2549 16:54 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 15:59 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 477 

 

post title: อ.นพนิธิ ในความคิดเห็นของอ.เสาวนีย ์
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/52095 

author's name: รศ. นพนิธิ สุริยะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nsur

iya 

created date: 27 กนัยายน 2549 11:33 
updated date: 22 มิถุนายน 2555 15:03 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 675 

 

post title: อ.นพนิธิ ในสายตาของอ.แหวว 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/52113 

author's name: รศ. นพนิธิ สุริยะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nsur

iya 

created date: 27 กนัยายน 2549 12:25 
updated date: 16 มิถุนายน 2555 18:58 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 746 

 

post title: เวทีจริงสู่งาน KM แห่งชาติ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/52451 

author's name: นิภาพร ลครวงศ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kapo

om 

created date: 28 กนัยายน 2549 20:25 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:00 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 368 

 

post title: ประสบการณ์จากปัญญาวุฒิกร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/52526 

author's name: นางสาว สมสิน ขนัตี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/soms

in 

created date: 29 กนัยายน 2549 11:41 
updated date: 11 มิถุนายน 2555 14:22 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 425 

 

post title: ลกัคณา พบร่มเยน็เล่าถึงอาจารยน์พนิธิกบัการจุดประกายความเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/52562 

author's name: รศ. นพนิธิ สุริยะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nsur

iya 

created date: 29 กนัยายน 2549 13:12 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:00 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 459 

 

post title: ก.ค.ศ. หวงัพึ่ง ครม.ใหม่ทบทวนเงินพิเศษใหค้รู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/52599 

author's name: หอ้งสมุดกรมบญัชีกลาง CGD Library 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/paib

oonpa 

created date: 29 กนัยายน 2549 15:33 

updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:00 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 286 

 

post title: การส่ือสารภาษาองักฤษในฐานะท่ีเป็นคนไทย (ตอนท่ี 3) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/52797 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 01 ตุลาคม 2549 09:30 
updated date: 06 มิถุนายน 2555 04:39 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1382 

 

post title:   ประสบการณ์จาก  โรงเรียนพญาไท 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/52915 

author's name: นางสาว สมสิน ขนัตี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/soms

in 

created date: 02 ตุลาคม 2549 11:34 
updated date: 22 มิถุนายน 2555 16:23 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 2307 

 

post title: ท่ีมาของวนัตรุษจีน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/52965 

author's name: นางสาว อศันีย ์กาขาว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/asan

ee 

created date: 02 ตุลาคม 2549 14:46 
updated date: 04 มิถุนายน 2555 13:52 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 805 

 

post title: ฉนักบั...หนงัสือ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/52970 

author's name: นางสาว หทยัรัตน์ โปรดปราน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hata

irat 

created date: 02 ตุลาคม 2549 15:04 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 383 

 

post title: เรียนรู้ชีวิต...จากชีวิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/53177 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 04 ตุลาคม 2549 00:04 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:02 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 938 

 

post title: สมเกียรติ วรปัญญาอนนัต ์: ความประทบัใจต่ออาจารยน์พนิธิ 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/53180 

author's name: รศ. นพนิธิ สุริยะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nsur

iya 

created date: 04 ตุลาคม 2549 00:25 
updated date: 23 มิถุนายน 2555 00:06 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 826 

 

post title: พฒันาจิต  พิชิตใจ วิถีไทย วิถีพุทธ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/53889 

author's name: นาง เกศมณี พนัธพ์ฒันกุล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/1425

02 

created date: 09 ตุลาคม 2549 13:58 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:04 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 830 

 

post title: ของฝากคุณครูคนเก่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/55187 

author's name: นาง วฒันา เขมวาส กอ้นเช้ือรัตน ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/watt

ana44 

created date: 19 ตุลาคม 2549 21:50 
updated date: 29 พฤษภาคม 2555 11:41 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 1383 

 

post title: “ผูไ้ม่เคยใหร้้ายใคร” บทสมัภาษณ์จากอาจารยว์ิจิตรา ถึง อาจารย์
นพ...พี่ผูเ้ป็นท่ีรัก  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/55240 

author's name: รศ. นพนิธิ สุริยะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nsur

iya 

created date: 20 ตุลาคม 2549 12:11 
updated date: 13 มิถุนายน 2555 23:01 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 721 

 

post title: ขอขอบพระคุณนายบอนส าหรับค าว่า "ครู" และความภูมิใจเลก็ 
ๆ เม่ือคร้ังอดีต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/58577 

author's name: ปภงักร  วงศชิ์ดวรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/papa

ngkorn 

created date: 11 พฤศจิกายน 2549 02:03 
updated date: 14 มิถุนายน 2555 15:15 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 897 

 

post title: รวมใจในวนัครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/60120 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 16 พฤศจิกายน 2549 04:50 
updated date: 30 พฤษภาคม 2555 10:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 505 

 

post title: ศึกษานิเทศก.์..เพื่อนเรียนรู้ของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/60123 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 16 พฤศจิกายน 2549 06:51 
updated date: 21 มิถุนายน 2555 21:46 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1903 

 

post title: การตรวจสอบจ านวนท่ีหารลงตวัดว้ย 4 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/60269 

author's name: นาย ชูเกียรติ ลอองแกว้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yoi2

002 

created date: 16 พฤศจิกายน 2549 15:10 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:23 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 425 

 

post title: การตรวจสอบจ านวนท่ีหารลงตวัดว้ย 8 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/60272 

author's name: นาย ชูเกียรติ ลอองแกว้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yoi2

002 

created date: 16 พฤศจิกายน 2549 15:18 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:23 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 395 

 

post title: วิธีฝึกใหเ้ด็กคิด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/60953 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 18 พฤศจิกายน 2549 23:53 
updated date: 19 มิถุนายน 2555 13:48 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 1364 

 

post title: บทเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/61268 

author's name: นาย กิตติ   ศรีไสยเพชร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khao

tang 

created date: 20 พฤศจิกายน 2549 12:42 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:25 
received flowers: 0 

comments: 0 
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hits: 207 

 

post title: เขียนรายงานส่งครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/62688 

author's name: Mr Thawat Matte 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thaw

at 

created date: 24 พฤศจิกายน 2549 10:08 
updated date: 22 มิถุนายน 2555 11:47 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 3571 

 

post title: Learners.in.th ระบบบลอ็กเพื่อการเรียนการสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/62852 

author's name: ดร. จนัทวรรณ ปิยะวฒัน ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jant

awan 

created date: 24 พฤศจิกายน 2549 15:55 
updated date: 07 มิถุนายน 2555 22:55 
received flowers: 0 

comments: 22 

hits: 2300 

 

post title: ขอความกรุณาครูอาจารยน์กัเรียนนกัศกึษาท่ีใชบ้ลอ็กเพื่อการเรียนการ
สอนเปล่ียนไปใชท่ี้ Learners.in.th 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/63331 

author's name: ดร. จนัทวรรณ ปิยะวฒัน ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jant

awan 

created date: 26 พฤศจิกายน 2549 11:03 
updated date: 27 มีนาคม 2555 01:42 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 2514 

 

post title: ท าไมตอ้งมีทั้ง GotoKnow.org และ 
Learners.in.th 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/63769 

author's name: ดร. จนัทวรรณ ปิยะวฒัน ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jant

awan 

created date: 28 พฤศจิกายน 2549 09:57 
updated date: 24 พฤษภาคม 2555 16:54 
received flowers: 0 

comments: 13 

hits: 2658 

 

post title: โทรศพัทจ์ากครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/63968 

author's name: นาย สมลกัษณ์ (ลกัษณวงศ)์ วงศส์มาโนดน ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/soml

uckv 

created date: 28 พฤศจิกายน 2549 17:56 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:32 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 459 

 

post title: เวลา...ผา่นไปเร็วจงั!!! 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/64283 

author's name: นาย นิพนธ ์งามอกัษร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nipo

n_ngamaugsorn 

created date: 30 พฤศจิกายน 2549 01:03 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 529 

 

post title: ท าอยา่งไรใหคิ้ดเป็น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/64294 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 30 พฤศจิกายน 2549 06:34 
updated date: 16 มิถุนายน 2555 07:50 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 1098 

 

post title: NKM3 <1> : BAR...กบัการเตรียมพร้อมงาน 
มหกรรม KM แห่งชาติ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/64790 

author's name: นิภาพร ลครวงศ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kapo

om 

created date: 02 ธนัวาคม 2549 05:45 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:34 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 710 

 

post title: การยอ่ยความรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/65772 

author's name: นาง sureephan senanuch 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/meli

ndra 

created date: 07 ธนัวาคม 2549 16:36 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:38 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 432 

 

post title: เมื่อคุณธรรม...น าการศกึษา โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ 
อยธุยา ในงาน KM แห่งชาติ 3 (ถอดเสียงบรรยาย 2.2) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/66486 

author's name: mr wichit สายน ้ าความคิด chawaha 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wich

itchavaha 

created date: 11 ธนัวาคม 2549 14:00 
updated date: 20 มิถุนายน 2555 20:15 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1407 

 

post title: นกัเรียนนกัศกึษาเขียนดีเขียนเก่งท่ี Learners.in.th 
แจก iPod Shuffle! 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/66895 

author's name: ดร. จนัทวรรณ ปิยะวฒัน ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jant

awan 
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created date: 13 ธนัวาคม 2549 11:10 
updated date: 12 มิถุนายน 2555 19:09 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 1946 

 

post title: ตอน...เพลงฝร่ังท านองไทย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/67590 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 16 ธนัวาคม 2549 08:39 
updated date: 16 มิถุนายน 2555 21:31 
received flowers: 0 

comments: 24 

hits: 1635 

 

post title: ชายไทยหวัใจงาม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/69139 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 24 ธนัวาคม 2549 19:24 
updated date: 21 มิถุนายน 2555 14:52 
received flowers: 0 

comments: 36 

hits: 2304 

 

post title: งานสร้างคน...มกัจะเป็นงานท่ีไดค้วามภาคภูมิใจแต่ไม่ไดห้นา้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/69577 

author's name: ดร. อโณทยั โภคาธิกรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pano

thai 

created date: 26 ธนัวาคม 2549 22:43 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:51 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 552 

 

post title: การสอนท่ีดีกบัการสอนท่ีบัน่ทอนก าลงัใจของนิสิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/69823 

author's name: นาย สมลกัษณ์ (ลกัษณวงศ)์ วงศส์มาโนดน ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/soml

uckv 

created date: 28 ธนัวาคม 2549 09:22 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:52 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 367 

 

post title: งานของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/70458 

author's name: อาจารย ์สุขุมาล จนัทวี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ampe

re 

created date: 01 มกราคม 2550 15:15 
updated date: 15 มิถุนายน 2555 07:39 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 894 

 

post title: ค าถามง่ายๆ.....แต่ล  าบากในการตอบ 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/70761 

author's name: นาย นิมิตร เพง็สมยา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nira

mit 

created date: 04 มกราคม 2550 00:05 
updated date: 27 พฤษภาคม 2555 18:54 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 717 

 

post title: เล่าเร่ือง "ครู" แรงบนัดาลจากบนัทึก "อาจารยห์มอ"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/71019 

author's name: Piang-or Ma-meaw Fungfuang 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pian

g-or 

created date: 05 มกราคม 2550 14:45 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 16:56 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 505 

 

post title: ความเป็นครู  อยูท่ี่จิตใจใช่ต าแหน่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/71984 

author's name: รองศาสตราจารย ์อนงคศ์ิริ      วิชาลยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nino

y123 

created date: 11 มกราคม 2550 01:07 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:00 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 589 

 

post title: โครงการบา้นวาดเขียนสญัจร ตอน วาดดว้ยใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/72084 

author's name: กิติมาภรณ์ จิตราทร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/opgt

haihealthkm 

created date: 11 มกราคม 2550 13:12 
updated date: 09 เมษายน 2555 19:39 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 504 

 

post title: เร่ืองเล่าอิสรชน : อาชีพครูหรือจิตวิญญาณครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/72685 

author's name:  นาย นที  นท สรวารี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/issa

rachon 

created date: 15 มกราคม 2550 08:43 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:02 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 678 

 

post title: ญ่ีปุ่นแกก้ม.การศกึษา---แต่ท าไมชาวประชาแห่ไปซ้ือหนงัสือบูชิ
โด? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/72733 

author's name: ณัชร ส. 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/gona

sh 
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created date: 15 มกราคม 2550 14:15 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:03 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 311 

 

post title: ฝากกลอนมาบูชาครูในวนัครู 2550 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/72784 

author's name: นาย จ านง หนูนิล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruc

hamnong 

created date: 15 มกราคม 2550 19:33 
updated date: 21 มิถุนายน 2555 19:33 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 1140 

 

post title: ครูท่ีดีตอ้งมีหลกั 4 ประการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/72809 

author's name: นาย bon kalasin 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/onth

eway 

created date: 15 มกราคม 2550 21:55 
updated date: 21 มิถุนายน 2555 09:33 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 443 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/72819 

author's name: พระมหาชยัวุธ โภชนุกลู ฉายา ฐานุตฺตโม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/bmch

aiwut 

created date: 15 มกราคม 2550 22:35 
updated date: 22 มิถุนายน 2555 23:34 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 1808 

 

post title: อ าลา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/72849 

author's name: Mr. Ibrahim H.K. Alam 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/alam

house 

created date: 16 มกราคม 2550 07:48 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:03 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 546 

 

post title: ขอบูชาครู ผูใ้ห ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/72860 

author's name: นาย ศรีเชาวน์ วิหคโต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sric

hao 

created date: 16 มกราคม 2550 09:37 
updated date: 17 มิถุนายน 2555 20:22 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1207 

 

post title: ครู 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/72866 

author's name: Mr. tahyu chalengsak 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/augu

st 

created date: 16 มกราคม 2550 10:17 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:03 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 380 

 

post title: วนัครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/72901 

author's name: Mr Sathien Cheulee 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sath

ien 

created date: 16 มกราคม 2550 14:58 
updated date: 16 พฤษภาคม 2555 22:24 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 374 

 

post title: ครูดีในดวงใจของดิฉนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/72934 

author's name: miss taweesap sunanta 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tawe

esaps 

created date: 16 มกราคม 2550 17:53 
updated date: 23 มิถุนายน 2555 02:13 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 8792 

 

post title: ครูคือผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/73275 

author's name: นอ้ง พี ่อา ป้า ครู อาจารย ์คุณ นางสาว ดร. รศ. 
ฯลฯ รสสุคนธ ์โรส มกรมณี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pa-

g-up 

created date: 18 มกราคม 2550 15:02 
updated date: 24 มิถุนายน 2555 02:48 
received flowers: 0 

comments: 12 

hits: 2271 

 

post title: คนไทย คนญ่ีปุ่น และมารยาทสงัคม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/73290 

author's name: ณัชร ส. 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/gona

sh 

created date: 18 มกราคม 2550 16:26 
updated date: 29 พฤษภาคม 2555 17:06 
received flowers: 0 

comments: 13 

hits: 376 

 

post title: รู้ แต่ไม่ท า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/73370 

author's name: นายแพทย ์สุธี ฮัน่ตระกลู 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/shan

trakul 

created date: 19 มกราคม 2550 02:13 
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updated date: 07 มิถุนายน 2555 16:46 
received flowers: 0 

comments: 64 

hits: 1893 

 

post title: ครูดี .. มองไดห้ลายมุม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/73582 

author's name: นาย พินิจ พนัธช่ื์น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hand

yman 

created date: 20 มกราคม 2550 07:56 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:06 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 627 

 

post title: เก็บตกเร่ืองเล่าจากเวที New School  Forum  
คร้ังท่ี  1 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/74169 

author's name: napintorn sirithai 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/napi

ntorn 

created date: 24 มกราคม 2550 15:16 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:08 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 596 

 

post title: จรดดาบ ทาบพูก่นั - - เพราะฉนัไม่มีไทมแ์มชชีน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/74267 

author's name: ณัชร ส. 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/gona

sh 

created date: 25 มกราคม 2550 04:08 
updated date: 23 มิถุนายน 2555 09:03 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 274 

 

post title: หมอ ครู พระ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/74287 

author's name: นาย เต็มศกัด์ิ พึ่งรัศมี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ptem

sak 

created date: 25 มกราคม 2550 09:11 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:08 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 707 

 

post title: นิสิต : อนาคตแห่งปัญญาชน : วิญญาณปัจจุบนัท่ีดีใจเมื่อ
อาจารยไ์ม่เขา้สอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/74393 

author's name: รงคร์บ (ปืน) นอ้ยสกุล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/beev

er 

created date: 25 มกราคม 2550 19:34 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:09 
received flowers: 0 

comments: 30 

hits: 973 

 

post title: หมอ ครู พระ: อดีต - ปัจจุบนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/74402 

author's name: นาย เต็มศกัด์ิ พึ่งรัศม ี
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ptem

sak 

created date: 25 มกราคม 2550 20:51 
updated date: 01 มิถุนายน 2555 22:59 
received flowers: 0 

comments: 12 

hits: 627 

 

post title: สตัยาไส...สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/74744 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 27 มกราคม 2550 10:34 
updated date: 22 มิถุนายน 2555 09:00 
received flowers: 0 

comments: 35 

hits: 6754 

 

post title: ความลบันู๋ทิม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/76122 

author's name: Tubtim nutim Machai 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nutu

btim 

created date: 03 กุมภาพนัธ ์2550 16:57 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:15 
received flowers: 0 

comments: 26 

hits: 716 

 

post title: ครู นกัเรียน นกัเรียน ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/76479 

author's name: นาย สกล สิงหะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phoe

nix 

created date: 05 กุมภาพนัธ ์2550 22:59 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:16 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 713 

 

post title: ค าคมค าคนเตือนใจคนดี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/77493 

author's name: นาย พนูทรัพย ์สุคนธพงศ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/poon

sup 

created date: 09 กุมภาพนัธ ์2550 22:18 
updated date: 13 มิถุนายน 2555 04:34 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1854 

 

post title: ครูช านาญการเฮตอนส้ินเดือน  รับเงินตกเบิกคนละกว่า 4 หมื่น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/78453 

author's name: หอ้งสมุดกรมบญัชีกลาง CGD Library 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/paib

oonpa 
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created date: 14 กุมภาพนัธ ์2550 13:47 
updated date: 11 มิถุนายน 2555 16:30 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 873 

 

post title: เร่ือง hot "วิทยฐานะครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/78907 

author's name: นาง วฒันา เขมวาส กอ้นเช้ือรัตน ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/watt

ana44 

created date: 16 กุมภาพนัธ ์2550 00:48 
updated date: 20 มิถุนายน 2555 11:30 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 2192 

 

post title: ใครคือ "ครู" แพทย?์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/78972 

author's name: นาย สกล สิงหะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phoe

nix 

created date: 16 กุมภาพนัธ ์2550 12:14 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:26 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 937 

 

post title: การสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/79743 

author's name: นาง ลดัดา พวงชะบา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ladd

a_p 

created date: 20 กุมภาพนัธ ์2550 22:24 
updated date: 15 พฤษภาคม 2555 15:57 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 376 

 

post title: หมาท่ีเราเล้ียง...ก็เป็น 'ครู' ของเราได ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/80623 

author's name: บญัชา ธนบุญสมบติั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chie

w-buncha 

created date: 26 กุมภาพนัธ ์2550 08:56 
updated date: 03 มิถุนายน 2555 19:57 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 880 

 

post title: อีกแง่มุมหน่ึงท่ีผมซาบซ้ึง  ในคุณค่าและพลงัของ 
GotoKnow ! 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/81863 

author's name: นาย พินิจ พนัธช่ื์น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hand

yman 

created date: 04 มีนาคม 2550 12:55 
updated date: 14 มิถุนายน 2555 17:17 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 504 

 

post title: ปาฏิหาริยแ์ห่งรัก ..ชนิด Universal Love ! 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/82746 

author's name: นาย พินิจ พนัธช่ื์น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hand

yman 

created date: 08 มีนาคม 2550 23:33 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:41 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 458 

 

post title: "ไม่ตอ้งกลวัแก่ เปิดแขนอา้รับมนั " 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/82756 

author's name: มทันา (พฤกษาพงษ)์ เกษตระทตั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mata

na_gotoknow 

created date: 09 มีนาคม 2550 02:48 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:42 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 521 

 

post title: โรงเรียนขา้งถนน : ด๊อกเตอร์สนามหลวง ความรู้ ความรู้สึกท่ี
เรียนรู้ไม่มีวนัหมด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/83174 

author's name:  นาย นที  นท สรวารี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/issa

rachon 

created date: 11 มีนาคม 2550 09:36 
updated date: 19 มิถุนายน 2555 09:22 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 490 

 

post title: ไปร่วมพดูคุยกบัคณะครูโรงเรียนดารุลอโูลมนิบงบารู แผนกอนุบาล-
ประถม (ตอน ๑) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/83180 

author's name: Mr. Ibrahim H.K. Alam 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/alam

house 

created date: 11 มีนาคม 2550 10:38 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 590 

 

post title: กว่าจะคน้พบตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/83302 

author's name: นาย โสภณ พงษช์ยัอินทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/soph

onp 

created date: 11 มีนาคม 2550 19:04 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:44 
received flowers: 0 

comments: 13 

hits: 687 

 

post title: ไปพดูคุยกบัคณะครูโรงเรียนดารุลอโูลมนิบงบารู (๒) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/83797 

author's name: Mr. Ibrahim H.K. Alam 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/alam

house 

created date: 13 มีนาคม 2550 20:38 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 389 

 

post title: ครูสุพรรณฯ ครวญ ถกูหกัเงินค่าวิทยฯ สรรพากรช้ีตามกม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/84380 

author's name: หอ้งสมุดกรมบญัชีกลาง CGD Library 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/paib

oonpa 

created date: 16 มีนาคม 2550 11:26 
updated date: 19 มิถุนายน 2555 16:10 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 339 

 

post title: ชีวิตจริงของอินเทอร์น :  ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/84474 

author's name: วิมลศรี ศุษิลวรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krum

ai 

created date: 16 มีนาคม 2550 22:09 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:48 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 513 

 

post title: พิธีปลุกเสก..ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/85783 

author's name: นาย วนัพิชิต   ศรีสุข 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/s_wa

npichit 

created date: 22 มีนาคม 2550 22:38 
updated date: 16 มิถุนายน 2555 10:01 
received flowers: 0 

comments: 15 

hits: 599 

 

post title: ความภูมิใจของครู...เมื่อส่งลกู(ศิษย)์แคท...ถึงฝ่ัง  แต่
..... 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/86208 

author's name: วลัยว์ิสา   แจง้สว่าง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wan_

wi 

created date: 24 มีนาคม 2550 22:19 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 17:54 
received flowers: 0 

comments: 16 

hits: 830 

 

post title: ไปพดูคุยกบัคณะครูโรงเรียนดารุลอโูลมนิบงบารู (๔) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/86873 

author's name: Mr. Ibrahim H.K. Alam 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/alam

house 

created date: 27 มีนาคม 2550 17:32 
updated date: 06 มิถุนายน 2555 19:25 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 474 

 

post title: เด็กยคุน้ี...ไฉนจึงเสียคนไดง่้าย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/87474 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 30 มีนาคม 2550 07:11 
updated date: 19 มิถุนายน 2555 03:17 
received flowers: 0 

comments: 18 

hits: 860 

 

post title: โตวนัโตคืน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/87680 

author's name: นาง วารุณี สุวะจนัทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/svar

unee 

created date: 31 มีนาคม 2550 09:06 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:00 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 191 

 

post title: เกิดมาเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/88704 

author's name: MR. charun boonmata 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/char

un 

created date: 05 เมษายน 2550 12:59 
updated date: 15 เมษายน 2555 01:41 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 62 

 

post title: คนเขียนบทละครสอนเลข 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/89374 

author's name: มทันา (พฤกษาพงษ)์ เกษตระทตั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mata

na_gotoknow 

created date: 10 เมษายน 2550 01:46 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:07 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 959 

 

post title: จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงักนัแน่? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/89388 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 10 เมษายน 2550 06:41 
updated date: 03 กนัยายน 2555 14:26 
received flowers: 0 

comments: 40 

hits: 23181 

 

post title: การเป็นครูนั้นไชร้ไม่ล  าบาก  แต่สอนดีนั้นสิยากเป็นหนกัหนา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/90618 

author's name: รองศาสตราจารย ์อนงคศ์ิริ      วิชาลยั 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nino

y123 

created date: 16 เมษายน 2550 17:41 
updated date: 19 เมษายน 2555 09:50 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 690 

 

post title: ปรัชญาการศกึษาจากสูเราะห์ อลั-อศัริ  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/91115 

author's name: นาย อิบรอเฮม มุสตอฟา หะยสีาอิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/musa

_ibm 

created date: 19 เมษายน 2550 07:20 
updated date: 16 มิถุนายน 2555 23:29 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1513 

 

post title: ขอร้อง...อยา่ตีลกูอวดแขก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/91593 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 21 เมษายน 2550 07:48 
updated date: 03 มิถุนายน 2555 23:07 
received flowers: 0 

comments: 25 

hits: 1286 

 

post title: ครู คือ สะพาน(๑) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/91944 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 23 เมษายน 2550 10:49 
updated date: 25 พฤษภาคม 2555 13:35 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1682 

 

post title: ก๋วยเต๋ียว...ครูสอนธรรมะ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/91958 

author's name: เมตตา ชุมอินทร์  
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mett

ac 

created date: 23 เมษายน 2550 11:28 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:18 
received flowers: 0 

comments: 20 

hits: 482 

 

post title: ครู คือ สะพาน(๒) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/91999 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 23 เมษายน 2550 15:54 
updated date: 19 มิถุนายน 2555 19:32 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 617 

 

post title: แนะน า Blog---> Livingroom   
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/92594 

author's name: นิภาพร ลครวงศ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kapo

om 

created date: 26 เมษายน 2550 10:48 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:21 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 397 

 

post title: เทา้..สอน..หวั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/92772 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 27 เมษายน 2550 07:11 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:22 
received flowers: 0 

comments: 12 

hits: 621 

 

post title: ท าไมผมเลือกพายเรือล  าน้ี ในคลองการศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/93079 

author's name: เมง้ สมพร ช่วยอารีย ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mrsc

huai 

created date: 28 เมษายน 2550 16:25 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:23 
received flowers: 0 

comments: 37 

hits: 1163 

 

post title: เจอเด็กแบบน้ี...ครูจะท าอยา่งไร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/93318 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 30 เมษายน 2550 05:55 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:24 
received flowers: 0 

comments: 12 

hits: 658 

 

post title: ค าว่าครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/93944 

author's name: นาย สิริ หิรัญบริรักษ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suer

sikharin 

created date: 02 พฤษภาคม 2550 22:42 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:26 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 437 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/94593 

author's name: เสกสรรค ์หินแกว้ 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/seks

an_259 

created date: 05 พฤษภาคม 2550 22:34 
updated date: 20 มิถุนายน 2555 12:01 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 652 

 

post title: โตยพ่อใหญ่ แม่ใหญ่ไปวดั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/96420 

author's name: ปิยะดา  ประเสริฐสม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yims

odsai 

created date: 15 พฤษภาคม 2550 17:09 
updated date: 21 มิถุนายน 2555 17:50 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 2560 

 

post title: เมื่อพี ่ป.5 ต่อยนอ้ง ป.2!!!!!!! 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/96448 

author's name:  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mim_

kpt 

created date: 15 พฤษภาคม 2550 21:12 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:37 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 1138 

 

post title: ถา้ครู...10...ศึกษานิเทศกต์อ้ง...20 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/96480 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 16 พฤษภาคม 2550 06:22 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:37 
received flowers: 0 

comments: 15 

hits: 689 

 

post title: เด็กเลือกกินไม่เป็น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/96663 

author's name: Wattanachai Prommana 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ceot

alk 

created date: 16 พฤษภาคม 2550 21:18 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:38 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 386 

 

post title: กระเป๋านกัเรียน : ตน้เหตุเด็กไทยโครงสร้างเพ้ียน  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/97848 

author's name: นาย ณรงค ์krunarong เพช็รเสง้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rong

_nakhon 

created date: 22 พฤษภาคม 2550 14:36 
updated date: 01 มิถุนายน 2555 05:48 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 1344 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/98060 

author's name: นาย กิตติพงศ ์พลเสน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/cupm

anager 

created date: 23 พฤษภาคม 2550 14:29 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 341 

 

post title: บนัทึกปลดักระทรวง 2 - ครูอาชีพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/98340 

author's name: ดร.พนม พงษไ์พบูลย ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pano

mpon 

created date: 24 พฤษภาคม 2550 15:47 
updated date: 23 มิถุนายน 2555 16:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1779 

 

post title: ศึกคร้ังน้ีใหญ่หลวงนกั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/101230 

author's name: นาย วรชยั หลกัค า 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wowo

wo 

created date: 06 มิถุนายน 2550 16:13 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:54 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 467 

 

post title: ผลงานทางวิชาการ หรือ? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/101476 

author's name: นาย วรชยั หลกัค า 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wowo

wo 

created date: 07 มิถุนายน 2550 15:31 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:55 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 396 

 

post title: ความเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/101641 

author's name: นาง ละเอียด   ศรีวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/laea

de 

created date: 08 มิถุนายน 2550 07:30 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:55 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 326 

 

post title: เสียงครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/102336 

author's name: นาย จรัญ ศิริสุรวฒัน์ 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jaru

nsiri 

created date: 10 มิถุนายน 2550 22:09 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:58 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 153 

 

post title: ไปประชุมผูป้กครองโรงเรียนนิบงชนูปถม้ภ ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/102356 

author's name: Mr. Ibrahim H.K. Alam 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/alam

house 

created date: 10 มิถุนายน 2550 23:39 
updated date: 20 มิถุนายน 2555 08:29 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 761 

 

post title: ครูคิตะโนะ  โคได 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/102622 

author's name: Mr. Ibrahim H.K. Alam 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/alam

house 

created date: 11 มิถุนายน 2550 21:43 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 18:59 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 587 

 

post title: เบรคน้ี!...เป็นเร่ือง "วทิยฐานะ" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/102886 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 12 มิถุนายน 2550 22:52 
updated date: 03 พฤษภาคม 2555 23:55 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 793 

 

post title: ครูกบันกัเรียน  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/103689 

author's name: Ms. Jidapa Leoprasertkul 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ecot

our 

created date: 15 มิถุนายน 2550 16:49 
updated date: 22 มิถุนายน 2555 12:26 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 2654 

 

post title:  เร่ืองเลก็ ๆ ท่ีช่วยใหเ้ร่ืองใหญ่กลายเป็นดี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/103944 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 16 มิถุนายน 2550 22:56 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:04 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 1064 

 

post title: ดู FInal Score ชีวิตเด็ก Entrance หรือยงั  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/104074 

author's name: วรภทัร์ ภู่เจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wora

pat 

created date: 17 มิถุนายน 2550 16:34 
updated date: 25 พฤษภาคม 2555 19:55 
received flowers: 0 

comments: 15 

hits: 1808 

 

post title: เจา้หนา้ท่ีผา่นขอ้มลู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/104454 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 19 มิถุนายน 2550 08:57 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:06 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 322 

 

post title: เติมเต็มหวัใจของคนอ่ืนดว้ยความรัก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/104622 

author's name: นาย สุรเชษฐ เวชชพทิกัษ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

chetv 

created date: 19 มิถุนายน 2550 17:37 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:06 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 934 

 

post title: เราควรจะตามใจเด็กท่ีจ่ายเงินมากมาเรียนหนงัสือหรือไม่ เพียงใด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/104756 

author's name: ชล บุนนาค 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chol

-bunnag 

created date: 20 มิถุนายน 2550 10:19 
updated date: 18 มิถุนายน 2555 18:58 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 670 

 

post title: บูชาครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/105043 

author's name: นาย ชยัฤกษ ์ชา้ง วฒิุธาดา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kayt

ay 

created date: 21 มิถุนายน 2550 07:10 
updated date: 02 มิถุนายน 2555 13:18 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 372 

 

post title: ครูเหมือนเอนไซม ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/105270 

author's name: รศ. เพชรากร หาญพานิชย ์
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tomk

ku 

created date: 21 มิถุนายน 2550 21:47 
updated date: 26 มีนาคม 2555 23:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 968 

 

post title: แด่ลกูศิษยข์องฉนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/105962 

author's name: Mr. Ibrahim H.K. Alam 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/alam

house 

created date: 24 มิถุนายน 2550 18:33 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:10 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 477 

 

post title: ช่วยดว้ย ... เขาหาว่าผม "พดูดี" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/106019 

author's name: นาย พินิจ พนัธช่ื์น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hand

yman 

created date: 25 มิถุนายน 2550 05:33 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:10 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 620 

 

post title: ก าลงัใจแด่ผูข้อเล่ือนวิทยฐานะ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/107867 

author's name: วฒันา กอ้นเช้ือรัตน ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kora

t1erkm 

created date: 01 กรกฎาคม 2550 21:45 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:16 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 524 

 

post title: ผดิดว้ยหรือ? ท่ีเป็นขา้ราชการครู  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/108375 

author's name: นาย ชยัฤกษ ์ชา้ง วฒิุธาดา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kayt

ay 

created date: 03 กรกฎาคม 2550 21:22 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:18 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 527 

 

post title: ชีวิตจริงของอินเทอร์น : เรียนรู้จากแรงบนัดาลใจ และคุณค่าท่ีมี
อยูใ่นตวัเอง (๑) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/109175 

author's name: วิมลศรี ศุษิลวรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krum

ai 

created date: 06 กรกฎาคม 2550 19:21 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:20 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 401 

 

post title: Learning cycle วงจรเรียนรู้  โดย 
Partanen 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/109454 

author's name: วรภทัร์ ภู่เจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wora

pat 

created date: 07 กรกฎาคม 2550 22:00 
updated date: 19 มิถุนายน 2555 13:24 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 1190 

 

post title: การท าโครงงานวิทย ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/110888 

author's name: วรวรรณ วรศิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nang

tu 

created date: 12 กรกฎาคม 2550 15:30 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:26 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 706 

 

post title: การท ากลว้ยเบรกแตก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/111191 

author's name: นาย องอาจ อว้น สุวรรอาชา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ong6

088 

created date: 13 กรกฎาคม 2550 11:49 
updated date: 05 มิถุนายน 2555 13:20 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 2998 

 

post title: การอบรมปฏิบติัการ  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการสอน
วิทยาศาสตร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/111696 

author's name: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพท.บร.1 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scie

nce_bbr1 

created date: 15 กรกฎาคม 2550 15:58 
updated date: 02 พฤษภาคม 2555 20:22 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 303 

 

post title: ความเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/111969 

author's name: ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพฯ เขต2  
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_b

kk2 

created date: 16 กรกฎาคม 2550 14:00 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:29 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 499 

 

post title: ครูยคุใหม ่
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/111970 

author's name: ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพฯ เขต2  
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_b

kk2 

created date: 16 กรกฎาคม 2550 14:03 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:29 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 431 

 

post title: จากครูภาษาองักฤษ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/111977 

author's name: ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพฯ เขต2  
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/km_b

kk2 

created date: 16 กรกฎาคม 2550 14:15 
updated date: 23 มิถุนายน 2555 00:55 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1187 

 

post title: บนัทึกนายสายลม..แด่..ครู..ดว้ยดวงใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/112617 

author's name: นาย เฉลิมเกียรติ มะเด่ียว สอนค าแกว้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ha_d

eaw 

created date: 18 กรกฎาคม 2550 21:47 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:31 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 482 

 

post title: ครูกวี .. สียะตรา .. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/113287 

author's name: Miss naepalee p 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/naep

alee 

created date: 21 กรกฎาคม 2550 16:43 
updated date: 13 มิถุนายน 2555 17:54 
received flowers: 0 

comments: 16 

hits: 1094 

 

post title: ประเมิน "วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ " 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/114141 

author's name: ดร. อนนัต ์  นนั พนันึก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phan

nuek 

created date: 24 กรกฎาคม 2550 18:49 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:36 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 781 

 

post title: สนบัสนุนการยกระดบัศีลธรรมครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/114651 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 26 กรกฎาคม 2550 08:27 

updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:38 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 433 

 

post title: ครูคือผูใ้ห ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/115128 

author's name: ครูไทย Tubklay 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sana

nya 

created date: 27 กรกฎาคม 2550 16:28 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:39 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 419 

 

post title: ท าไมขา้พเจา้จึงเลือกท่ีจะเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/115612 

author's name: นาย ฆอซาลี เบ็ญหมดั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ghaz

alimhd 

created date: 30 กรกฎาคม 2550 09:20 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:41 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 361 

 

post title: KM เบ่งบานในงานมหกรรมตลาดนดัการจดัการความรู้ 4 
ภูมิภาค(2) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/115908 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 31 กรกฎาคม 2550 19:17 
updated date: 24 มีนาคม 2555 21:48 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 723 

 

post title: การสร้างเวบ็ไซตด์ว้ย Photoshop 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/116909 

author's name: นาย ณวฒัน์ ออ๊ด จนัทเขต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kroo

chaidan 

created date: 04 สิงหาคม 2550 20:23 
updated date: 22 พฤษภาคม 2555 22:50 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 598 

 

post title: ลกูศิษยก์  าลงัจะจบ ป.โท 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/117585 

author's name: Mr. Ibrahim H.K. Alam 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/alam

house 

created date: 07 สิงหาคม 2550 09:38 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:48 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 520 

 

post title: เขาบอกว่า "ครูคือเรือจา้ง" จริงหรือ 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/118285 

author's name: นาย ธีระชน ขวญัศกัด์ิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kroo

tee 

created date: 09 สิงหาคม 2550 10:43 
updated date: 20 มิถุนายน 2555 19:25 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 1965 

 

post title: อยูค่นเดียวก็จดัการได.้.......... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/118462 

author's name: นาง พรทิพย ์ มลูรัตน ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pont

ip2505 

created date: 09 สิงหาคม 2550 23:23 
updated date: 17 พฤษภาคม 2555 13:38 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 362 

 

post title: บนัทึกของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/119641 

author's name: pramot panpee 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pram

ot 

created date: 14 สิงหาคม 2550 22:41 
updated date: 31 พฤษภาคม 2555 17:24 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 370 

 

post title: ขอ้คิดการท างาน 3 ขอ้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/119908 

author's name: พิชชา ถนอมเสียง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ocsc

kku 

created date: 16 สิงหาคม 2550 08:02 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:56 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 1966 

 

post title: ก็ท าตวัเองทั้งนั้น... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/120526 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 18 สิงหาคม 2550 19:43 
updated date: 13 พฤษภาคม 2555 06:34 
received flowers: 0 

comments: 13 

hits: 1253 

 

post title: คุณครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/120758 

author's name: นางสาว ดวงกมล รอดสุข 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pomp

am-nu 

created date: 20 สิงหาคม 2550 11:22 

updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 19:59 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 395 

 

post title: กลว้ย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/121720 

author's name: นาย กิตกรณ์ แดงนกขุม้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/un-

n-n 

created date: 24 สิงหาคม 2550 11:55 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 234 

 

post title: เขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ Intel Teach 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/122047 

author's name: นาย วิทยา  ป่ินกนัทา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wita

ya-pinkunta 

created date: 25 สิงหาคม 2550 16:12 
updated date: 21 มิถุนายน 2555 16:55 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 2708 

 

post title: ริอ่านจะเป็นครู [อยากไดค้  าแนะน า] 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/122551 

author's name: ภูมิจิต ศิระวงศป์ระเสริฐ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/poom

jit 

created date: 27 สิงหาคม 2550 22:49 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:05 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 496 

 

post title: เรียนรู้จากเร่ืองเล่า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/123126 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 29 สิงหาคม 2550 16:37 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 355 

 

post title: งานครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/123562 

author's name: นาย ปิยะวุฒิ พรมประดิษฐ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruw

oot 

created date: 30 สิงหาคม 2550 20:54 
updated date: 15 เมษายน 2555 01:51 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 113 

 

post title: ประสบการณ์และความภาคภูมใิจในความเป็นครู 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/123759 

author's name: กนิษฐา ภูปา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kani

ttha_ninid 

created date: 31 สิงหาคม 2550 14:13 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:09 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 273 

 

post title: ตวัผม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/123763 

author's name: นาย จิรชยั วงศช์มบุญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/love

69 

created date: 31 สิงหาคม 2550 14:16 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:09 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 270 

 

post title: ครูใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/123773 

author's name: นาง พชัรีย ์วสัสิกี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/beep

at 

created date: 31 สิงหาคม 2550 14:21 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:09 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 348 

 

post title: บา้นลกูศิษย ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/123857 

author's name: แกว้กาญจน์ ราชการกลาง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruk

orat 

created date: 31 สิงหาคม 2550 19:25 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:09 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 457 

 

post title: ใกลถึ้งวนั... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/124591 

author's name: นาย สุรชยั ฟอูา๊ด ไวยวรรณจิตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/a_fu

ad 

created date: 03 กนัยายน 2550 11:55 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:12 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 428 

 

post title: ชุมชนกบัโรงเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/125229 

author's name: ด.ญ. ก.ภิญญา สาวบางกรวย สุขสอาด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phin

yasuksa-ard2 

created date: 05 กนัยายน 2550 13:13 

updated date: 14 มิถุนายน 2555 11:08 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 877 

 

post title: khaio 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/125575 

author's name: นาง สุภาพร มีธรรม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/supa

pong 

created date: 06 กนัยายน 2550 13:01 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:16 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 260 

 

post title: notejig 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/125576 

author's name: นาง นิตยา ค าตา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/zony

aja 

created date: 06 กนัยายน 2550 13:01 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:16 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 190 

 

post title: ครู  คือคนดีของสงัคม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/125954 

author's name: ศศิธร ล่ิวเวหา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sasi

torn_aum 

created date: 07 กนัยายน 2550 13:45 
updated date: 12 มิถุนายน 2555 20:13 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 1131 

 

post title: จิตตปัญญาเวชศึกษา 24: เป็นครู ไดอ้ะไรตอนไหน? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/126144 

author's name: นาย สกล สิงหะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phoe

nix 

created date: 07 กนัยายน 2550 20:47 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:17 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 608 

 

post title: ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และประทบัใจจากการเดินทางในโครงการ CRP 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/126293 

author's name: อ.ชากีรีน   สุมาลี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/taob

ah 

created date: 08 กนัยายน 2550 15:36 
updated date: 20 มิถุนายน 2555 14:45 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 526 

 

post title: อยากเป็นครูมืออาชีพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/126491 
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author's name: อ.ชากีรีน   สุมาลี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/taob

ah 

created date: 09 กนัยายน 2550 13:36 
updated date: 20 มิถุนายน 2555 20:55 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 3042 

 

post title: <A> 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/127380 

author's name: นาย จตุพล อุปละ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jatu

phona 

created date: 12 กนัยายน 2550 15:46 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:22 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 319 

 

post title: หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/127749 

author's name: นาง arom hunseau 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/arom

hunseau 

created date: 13 กนัยายน 2550 15:57 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:23 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 169 

 

post title: ชวนไปดูครูหลอกเด็ก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/127830 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 13 กนัยายน 2550 19:25 
updated date: 15 มิถุนายน 2555 12:42 
received flowers: 0 

comments: 17 

hits: 1268 

 

post title: ครูอารี  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/128265 

author's name: นายกรเพชร เพชรรุ่ง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/konp

het 

created date: 15 กนัยายน 2550 09:56 
updated date: 20 มิถุนายน 2555 14:06 
received flowers: 0 

comments: 15 

hits: 944 

 

post title: ต่อเน่ืองเป็นเร่ืองราว.. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/128788 

author's name: ดวงพร เลาหกุล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/life

_dd_l 

created date: 16 กนัยายน 2550 16:24 
updated date: 11 เมษายน 2555 12:00 
received flowers: 0 

comments: 40 

hits: 1481 

 

post title: อยา่คิดว่าเหมือนอยา่งท่ีเห็น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/128879 

author's name: นาย วรชยั หลกัค า 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wowo

wo 

created date: 17 กนัยายน 2550 08:45 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 316 

 

post title: กิจกรรมเปิดบา้นคุณธรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/130013 

author's name: Mr. punyawee yodthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kaow

pun 

created date: 20 กนัยายน 2550 15:59 
updated date: 07 พฤษภาคม 2555 16:07 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 708 

 

post title: ตม3 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/130457 

author's name: นาย บณัฑูร ทองตนั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/isla

ndpk 

created date: 21 กนัยายน 2550 21:27 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:33 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 772 

 

post title: Peace Education in NewZealand # 

2 ปูพ้ืนระบบการศึกษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/130950 

author's name: ดุจดาว ทิพยม์าตย ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kudo

aw 

created date: 23 กนัยายน 2550 15:17 
updated date: 29 พฤษภาคม 2555 00:40 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1039 

 

post title: การอบรมkmc 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/131172 

author's name: พญัธิกา ใจทาหลี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/punt

ika 

created date: 24 กนัยายน 2550 14:00 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:35 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 519 

 

post title: ครูแขก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/131176 
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author's name: ธญัสุตา   ครูแขก ทาฟ ู
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/a---

um 

created date: 24 กนัยายน 2550 14:06 
updated date: 17 มิถุนายน 2555 18:09 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 338 

 

post title: โครงการพฒันาคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ประจ าปี  2550 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/131187 

author's name: สิทธิพงษ ์สิทธิพงษ ์ตีระมงคล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kuja

ng 

created date: 24 กนัยายน 2550 14:10 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:35 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 269 

 

post title: การเรียนรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/131189 

author's name: สมดี สมสุข 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thek

opb 

created date: 24 กนัยายน 2550 14:10 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:35 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 223 

 

post title: อาหารหมู่ท่ี  6 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/131218 

author's name: สิทธิพงษ ์สิทธิพงษ ์ตีระมงคล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kuja

ng 

created date: 24 กนัยายน 2550 14:37 
updated date: 21 มิถุนายน 2555 18:47 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1137 

 

post title: Can you answer ? 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/131894 

author's name: นิติมา นพบุรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/niti

ma 

created date: 26 กนัยายน 2550 13:41 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:38 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 628 

 

post title: ประสบการณ์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/132550 

author's name: กลุ่มท่ี 3 ศนูยเ์รียนรู้อ  าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มโคกศรีสุพรรณ กลุ่มท่ี 3 ศนูยเ์รียนรู้อ  าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดั
สกลนคร กลุ่มท่ี 3 ศนูยเ์รียนรู้อ  าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khok

srisuphun 

created date: 28 กนัยายน 2550 11:28 

updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:40 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 162 

 

post title: กลุ่มโคกศรีสุพรรณ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/132555 

author's name: กลุ่มท่ี 3 ศนูยเ์รียนรู้อ  าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มโคกศรีสุพรรณ กลุ่มท่ี 3 ศนูยเ์รียนรู้อ  าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดั
สกลนคร กลุ่มท่ี 3 ศนูยเ์รียนรู้อ  าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khok

srisuphun 

created date: 28 กนัยายน 2550 11:37 
updated date: 10 เมษายน 2555 13:50 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 236 

 

post title: เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อพฒันาการเขียนคดัลายมือ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/132879 

author's name: นาง ณัฐธิดา พวงเขียว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/natt

ida 

created date: 29 กนัยายน 2550 09:40 
updated date: 23 พฤษภาคม 2555 12:58 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 799 

 

post title: การสอนใหเ้ด็กเกิดองคค์วามรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/133598 

author's name: suphamart  kladchareon 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

amart 

created date: 01 ตุลาคม 2550 14:39 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:43 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 600 

 

post title: อะไรบา้งท่ีเป็นผลงานทางวิชาการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/133666 

author's name: นาย ภาณุพงศ ์แสงดี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kuto

3867 

created date: 01 ตุลาคม 2550 15:24 
updated date: 13 มิถุนายน 2555 09:49 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 1514 

 

post title: รูปแบบการสอนแบบ    Inquiry Cycle  
(5Es) 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/134388 

author's name: นาย ภาณุพงศ ์แสงดี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kuto

3867 

created date: 03 ตุลาคม 2550 10:33 
updated date: 20 มิถุนายน 2555 14:46 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 2874 
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post title: ลม้โรงเรียนในระบบท้ิงสะ Deschooling  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/134984 

author's name: วรภทัร์ ภู่เจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wora

pat 

created date: 04 ตุลาคม 2550 22:13 
updated date: 15 มิถุนายน 2555 13:49 
received flowers: 0 

comments: 16 

hits: 2120 

 

post title: โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/135072 

author's name: นาย ภาณุพงศ ์แสงดี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kuto

3867 

created date: 05 ตุลาคม 2550 08:42 
updated date: 21 มิถุนายน 2555 16:01 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 5692 

 

post title: เร่ืองจริงจาก ร.ร.อสัสมัชญั อ่านแลว้จะกลั้นน ้ าตาแทบไม่อยู ่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/135436 

author's name: Mrs. Benya P 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chub

bygoldfish 

created date: 06 ตุลาคม 2550 09:47 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:50 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 302 

 

post title: วรรณกรรมค าถาม  2  :  ค าถามท่ีรอค าตอบจากคุณ
...? (อีกคร้ัง) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/135708 

author's name: นายกรเพชร เพชรรุ่ง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/konp

het 

created date: 07 ตุลาคม 2550 09:29 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:51 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 549 

 

post title: นายสิน  ตานอ้ย  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/135993 

author's name: นาย สิน ตานอ้ย 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sin2

412 

created date: 07 ตุลาคม 2550 20:31 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:52 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 293 

 

post title: วิถีครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/136653 

author's name: นาย ดุสิต หงัเสวก 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pair

442 

created date: 09 ตุลาคม 2550 15:07 
updated date: 11 กมุภาพนัธ ์2555 20:54 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 288 

 

post title: อาจารยค์รับ...ผมไม่อยากเป็นครู !!! 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/136826 

author's name: Piang-or Ma-meaw Fungfuang 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pian

g-or 

created date: 09 ตุลาคม 2550 23:14 
updated date: 31 พฤษภาคม 2555 23:20 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 708 

 

post title: สาระส าคญัท่ีควรทราบ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/137104 

author's name: Thatsanee Ketchanta 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tasa

na 

created date: 10 ตุลาคม 2550 16:05 
updated date: 19 มิถุนายน 2555 07:09 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1208 

 

post title: อดีตถึงอนาคต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/137116 

author's name: Thatsanee Ketchanta 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tasa

na 

created date: 10 ตุลาคม 2550 16:34 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 20:56 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 547 

 

post title: อบรม v10 โครงการ Intel @Teach 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/138326 

author's name: rawikul nilsakul 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rawi

kul 

created date: 14 ตุลาคม 2550 09:28 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:00 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 375 

 

post title: ครชีววิทยา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/138413 

author's name: นาง กฤติยา ไชยเรียน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krit

iya 

created date: 14 ตุลาคม 2550 14:47 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:00 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 312 
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post title: สถาบนัการศึกษากบัการพฒันาทอ้งถ่ิน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/138625 

author's name: กลุ่มท่ี 1 ศนูยก์ารเรียนรู้ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 
นครราชสีมา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/prat

hai 

created date: 15 ตุลาคม 2550 07:36 
updated date: 14 มิถุนายน 2555 17:08 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 803 

 

post title: 6 สญัญาณอนัตราย ฮาร์ดดิสกใ์กลต้าย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/138880 

author's name: นาย มาโนชญ ์แสงศิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sang

siri 

created date: 15 ตุลาคม 2550 20:26 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 453 

 

post title: การศึกษา..และ การศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/139387 

author's name: นาย วรชยั หลกัค า 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wowo

wo 

created date: 17 ตุลาคม 2550 13:44 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:04 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 395 

 

post title: เร่ืองเล่า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/140148 

author's name: กลุ่มท่ี 3 ศนูยเ์รียนรู้อ  าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มโคกศรีสุพรรณ กลุ่มท่ี 3 ศนูยเ์รียนรู้อ  าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดั
สกลนคร กลุ่มท่ี 3 ศนูยเ์รียนรู้อ  าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khok

srisuphun 

created date: 19 ตุลาคม 2550 17:01 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:06 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 267 

 

post title: เล่าเร่ืองสิงคาลกสูตร ๒๖ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/140219 

author's name: พระมหาชยัวุธ โภชนุกลู ฉายา ฐานุตฺตโม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/bmch

aiwut 

created date: 19 ตุลาคม 2550 23:29 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:06 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 653 

 

post title: ครูพุทธไปวดั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/141634 

author's name: นาง ละเอียด   ศรีวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/laea

de 

created date: 25 ตุลาคม 2550 08:53 
updated date: 08 พฤษภาคม 2555 14:44 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 714 

 

post title: อาหารสมอง จากมุมมองของนอ้งมธัยม... (การศึกษา) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/142572 

author's name: เมง้ สมพร ช่วยอารีย ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mrsc

huai 

created date: 28 ตุลาคม 2550 16:40 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:14 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 867 

 

post title: การเรียงเยบ็กระดาษ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/143016 

author's name: Mr. teerasak odd kerdthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krut

eerasak 

created date: 30 ตุลาคม 2550 12:32 
updated date: 12 มิถุนายน 2555 08:44 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 497 

 

post title: เงินค่าตอบแทนครูจ่ายไดแ้ค่ 4 เดือน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/143507 

author's name: หอ้งสมุดกรมบญัชีกลาง CGD Library 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/paib

oonpa 

created date: 01 พฤศจิกายน 2550 13:31 
updated date: 16 มิถุนายน 2555 17:54 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 389 

 

post title: คุณธรรมของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/145152 

author's name: นาง ละเอียด   ศรีวรนนัท ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/laea

de 

created date: 09 พฤศจิกายน 2550 08:06 
updated date: 15 มิถุนายน 2555 15:21 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 883 

 

post title: หนาวแลว้...อยา่ลืมใหค้วามอบอุ่นกบัคนใกลต้วั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/145187 

author's name: ดุจดาว ทิพยม์าตย ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kudo

aw 

created date: 09 พฤศจิกายน 2550 10:53 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:25 
received flowers: 0 
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comments: 1 

hits: 509 

 

post title: ครู กบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/145283 

author's name: นกัเรียนพกิาร หูหนวก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pani

pa 

created date: 09 พฤศจิกายน 2550 16:34 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:25 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 602 

 

post title: สอนครูอาวุโสท่ีชยันาท 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/145466 

author's name: ณัฏฐกรณ์   ปะพาน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/natt

akorn 

created date: 10 พฤศจิกายน 2550 12:36 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:26 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 390 

 

post title: ครูQAคนแรกของผม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/145994 

author's name: กมัปนาท อาชา (แจ๊ค) 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kamp

ha 

created date: 13 พฤศจิกายน 2550 09:18 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:28 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 583 

 

post title: ยอ้นเวลาหาอดีต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/146317 

author's name: Thanasak M 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/than

asakm 

created date: 14 พฤศจิกายน 2550 09:30 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:29 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 316 

 

post title: การสร้าง blog 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/147136 

author's name: นางสาว (โสด) สมจิตร โคกทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/somj

it_k 

created date: 17 พฤศจิกายน 2550 13:17 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:33 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 250 

 

post title: การอบรม KM 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/147137 

author's name: นางสาว (โสด) สมจิตร โคกทอง 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/somj

it_k 

created date: 17 พฤศจิกายน 2550 13:18 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:33 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 314 

 

post title: KM JR  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/147147 

author's name: จิระพร ตั้งตระกลู 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jira

_9 

created date: 17 พฤศจิกายน 2550 13:40 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:33 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 279 

 

post title: เด็กนอ้ยผูน่้าสงสาร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/147385 

author's name: เฉลิมศกัด์ิ chalermsak yauwasopa 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chal

ermsak_m 

created date: 18 พฤศจิกายน 2550 13:16 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:34 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 986 

 

post title: ครูท่ีล  าบาก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/147418 

author's name: สาโรจน์ โรจน์ พิทกัษจ์นัทรา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kiyo

moro 

created date: 18 พฤศจิกายน 2550 15:31 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:34 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 890 

 

post title: ICT แทนครูไดท้ั้งหมดจริงหรือ? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/147809 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 20 พฤศจิกายน 2550 09:30 
updated date: 22 มิถุนายน 2555 22:42 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 627 

 

post title: j2-1 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/148225 

author's name: สุภาภรณ์   บุดดี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jayi

ce 

created date: 21 พฤศจิกายน 2550 18:13 
updated date: 06 มิถุนายน 2555 19:35 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 1438 
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post title: การจดัการเรียนรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/148316 

author's name: นางสาว วนิดา ทองไสยะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wani

da_saiya 

created date: 22 พฤศจิกายน 2550 08:11 
updated date: 07 มิถุนายน 2555 19:43 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 838 

 

post title: การจดัการเรียนรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/148470 

author's name: ธนภทัร   กรุงเกษม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/than

aphat_1 

created date: 22 พฤศจิกายน 2550 18:04 
updated date: 11 กุมภาพนัธ ์2555 21:38 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 617 

 

post title: ครูขา..หนูคิดถึงคุณครู.. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/148808 

author's name: นางสาว จีรนนัท ์วชัรกุล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wckc

hira 

created date: 24 พฤศจิกายน 2550 08:25 
updated date: 04 พฤษภาคม 2555 10:20 
received flowers: 0 

comments: 28 

hits: 949 

 

post title: วนัน้ีผมพบหญิงสาวท่ีแข็งแกร่งอีกคนแลว้ อยูท่  าความดีในดินแดนท่ีมี
แต่ความเส่ียงแต่ครูตา้ก็ยงัมีความสุขกบัเดก็ๆ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/148990 

author's name: เอกชยั   ศรีวิลาศ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ekka

chai-km 

created date: 25 พฤศจิกายน 2550 07:59 
updated date: 21 มิถุนายน 2555 19:31 
received flowers: 0 

comments: 18 

hits: 3536 

 

post title: แอบดูปราชญคุ์ยกนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/149141 

author's name: ดวงพร เลาหกุล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/life

_dd_l 

created date: 25 พฤศจิกายน 2550 22:18 
updated date: 09 มิถุนายน 2555 19:05 
received flowers: 0 

comments: 18 

hits: 1106 

 

post title: เชา้น้ีท่ีบางกอก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/149481 

author's name: JJ จิต จะ Learn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 27 พฤศจิกายน 2550 08:23 
updated date: 06 พฤษภาคม 2555 16:56 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1051 

 

post title: โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/149709 

author's name: Aniruth Aid Tavonrungrat 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/bann

onyai-school 

created date: 27 พฤศจิกายน 2550 21:55 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 21:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 517 

 

post title: คณุจะมีโอกาสท่ีจะสมัผสัและ/หรือเปลี่ยนอนาคตของคนอ่ืนเสมอ  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/149730 

author's name: นาง ทศันีย์ ศรีมงคล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tass

anees 

created date: 28 พฤศจิกายน 2550 00:35 
updated date: 30 เมษายน 2555 09:59 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 315 

 

post title: กราบหนงัสือบชูาครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/149769 

author's name: Mr. Kati Kati Mutukhan 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kati

1789 

created date: 28 พฤศจิกายน 2550 08:45 
updated date: 16 พฤษภาคม 2555 20:05 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 518 

 

post title: ห้องสมดุกบัการอา่น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/149774 

author's name: Thanasak M 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/than

asakm 

created date: 28 พฤศจิกายน 2550 08:53 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 15:04 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1031 

 

post title: อดุมการณ์ ศรัทธา วิชาครู ๐ บทกวจีากหนงัสือเลม่เก่า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/150036 

author's name: นาย เฉลิมเกียรติ มะเดี่ยว สอนค าแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ha_d

eaw 

created date: 28 พฤศจิกายน 2550 22:57 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 11:12 
received flowers: 0 

comments: 11 
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hits: 684 

 

post title: พฒันาผู้เรียนด้วยกิจกรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/150271 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 29 พฤศจิกายน 2550 16:21 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 09:45 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 817 

 

post title: เดก็น้อยผู้น่าสงสาร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/150296 

author's name: เฉลิมศกัดิ ์chalermsak yauwasopa 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chal

ermsak_m 

created date: 29 พฤศจิกายน 2550 17:48 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 21:45 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1044 

 

post title: เดก็น้อยผู้น่าสงสาร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/150329 

author's name: เฉลิมศกัดิ ์chalermsak yauwasopa 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chal

ermsak_m 

created date: 29 พฤศจิกายน 2550 21:25 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 21:45 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1039 

 

post title: โรงเรียนเขตพืน้ท่ีการศกึษาแมฮ่่องสอน เขต 1 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/150483 

author's name: เฉลิมศกัดิ ์chalermsak yauwasopa 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chal

ermsak_m 

created date: 30 พฤศจิกายน 2550 13:38 
updated date: 01 พฤษภาคม 2555 14:58 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1311 

 

post title: เดก็น้อยผู้น่าสงสาร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/150750 

author's name: เฉลิมศกัดิ์ chalermsak yauwasopa 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chal

ermsak_m 

created date: 01 ธนัวาคม 2550 18:26 
updated date: 04 มิถนุายน 2555 16:16 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 1661 

 

post title: v("-")v   สิ่งท่ีฉนัได้เรียนรู้ในระหวา่งทางนัน้ส าคญัย่ิงกวา่  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/150787 

author's name: กิติวรญา รัตนมณี 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kiti

waraya 

created date: 01 ธนัวาคม 2550 22:49 
updated date: 15 เมษายน 2555 10:00 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 480 

 

post title: ตกลง...จะเป็นอะไรกนัแน ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/151179 

author's name: วลัย์วิสา   แจ้งสวา่ง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wan_

wi 

created date: 03 ธนัวาคม 2550 22:50 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 21:49 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 618 

 

post title: ครูกระดาษทราย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/151752 

author's name: สทุศัน์    ครูอ๊อด ใจจงัหรีด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suth

as 

created date: 06 ธนัวาคม 2550 12:45 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 17:56 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 345 

 

post title: ความหมายของค าวา่  ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/151753 

author's name: สทุศัน์    ครูอ๊อด ใจจงัหรีด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suth

as 

created date: 06 ธนัวาคม 2550 12:46 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 19:33 
received flowers: 1 

comments: 9 

hits: 7355 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/151756 

author's name: สทุศัน์    ครูอ๊อด ใจจงัหรีด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suth

as 

created date: 06 ธนัวาคม 2550 12:55 
updated date: 25 มีนาคม 2555 02:42 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 309 

 

post title: โกทโูนท่ีผมรู้จกั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/151896 

author's name: นาย นายสงัเวียร เวียร พจน์พนาเลิศ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sang

wain 

created date: 06 ธนัวาคม 2550 21:36 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 21:52 
received flowers: 0 

comments: 4 
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hits: 414 

 

post title: ครูท านา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/151902 

author's name: นาย วลัลภ  สวุรรณอาภา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wanl

op777 

created date: 06 ธนัวาคม 2550 21:51 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 21:52 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1130 

 

post title: ครูฝึกสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/152064 

author's name: นาย วิริยะ ธรรมขนัธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pand

a7700 

created date: 07 ธนัวาคม 2550 15:21 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 21:52 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 438 

 

post title: ใบประกอบวิชาชีพและการศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/152260 

author's name: เฉลิมศกัดิ ์chalermsak yauwasopa 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chal

ermsak_m 

created date: 08 ธนัวาคม 2550 17:27 
updated date: 29 พฤษภาคม 2555 12:42 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 1470 

 

post title: งานคือชีวิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/152899 

author's name: นาย นายสงัเวียร เวียร พจน์พนาเลิศ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sang

wain 

created date: 11 ธนัวาคม 2550 21:07 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 21:55 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 360 

 

post title: งานครู , รถครู , หนีส้นิครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/152927 

author's name: นาย ปิยะวฒุิ พรมประดิษฐ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruw

oot 

created date: 11 ธนัวาคม 2550 22:59 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 21:55 
received flowers: 0 

comments: 21 

hits: 2867 

 

post title: ข้อเขียนความประทบัใจท่ีศษิย์มีตอ่ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/152976 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 12 ธนัวาคม 2550 09:01 
updated date: 17 กนัยายน 2555 18:45 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 4395 

 

post title: บรรยากาศของโรงเรียนหลงัเขา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/153385 

author's name: นาย วิริยะ ธรรมขนัธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pand

a7700 

created date: 13 ธนัวาคม 2550 16:49 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 21:57 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 761 

 

post title: นกัพฒันา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/153630 

author's name: นาย วลัลภ  สวุรรณอาภา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wanl

op777 

created date: 14 ธนัวาคม 2550 20:43 
updated date: 27 พฤษภาคม 2555 15:19 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1040 

 

post title: วิชาชีพนัน้ ส าคญัฉไหน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/153636 

author's name: นาย นายสงัเวียร เวียร พจน์พนาเลิศ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sang

wain 

created date: 14 ธนัวาคม 2550 21:14 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 21:58 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 430 

 

post title: จิตตปัญญาเวชศกึษา 42: คนสวน ผู้หลอ่เลีย้ง ครู หมอ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/154565 

author's name: นาย สกล สิงหะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phoe

nix 

created date: 18 ธนัวาคม 2550 23:30 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 475 

 

post title: STAND  BY 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/155039 

author's name: นาย วรชยั หลกัค า 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wowo

wo 

created date: 20 ธนัวาคม 2550 22:00 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:04 
received flowers: 0 

comments: 8 
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hits: 488 

 

post title: เสียงบน่ท่ีน่าสนใจ จากครูไทยคนหนึ่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/155134 

author's name: นาย พินิจ พนัธ์ช่ืน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hand

yman 

created date: 21 ธนัวาคม 2550 12:31 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:04 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 406 

 

post title: ครูท่ีเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/155345 

author's name: เฉลิมศกัดิ ์chalermsak yauwasopa 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chal

ermsak_m 

created date: 22 ธนัวาคม 2550 12:25 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:05 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 950 

 

post title: ครู : การสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/155927 

author's name: นาง ประนอม  พ่ีนอม เพ็ชรด ี
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mom0

505 

created date: 26 ธนัวาคม 2550 00:06 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 348 

 

post title: เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนของหน ู
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/155976 

author's name: นาย วิริยะ ธรรมขนัธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pand

a7700 

created date: 26 ธนัวาคม 2550 11:00 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:07 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 389 

 

post title: หวัใจครูผู้สร้างสรรค ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/156327 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 28 ธนัวาคม 2550 08:13 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:09 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 534 

 

post title: ขออทิุศความดีงามทัง้หลาย แด.่...ครูผู้อบรมบ่มจริยาข้ามาแต่
น้อย  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/156506 

author's name: นายกรเพชร เพชรรุ่ง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/konp

het 

created date: 29 ธนัวาคม 2550 11:57 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 20:20 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 1195 

 

post title: ปลกูจิตส านกึ จากค าพ่อหลวง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/156522 

author's name: นาย วิริยะ ธรรมขนัธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pand

a7700 

created date: 29 ธนัวาคม 2550 14:56 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:09 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 495 

 

post title: เสีย้ววินาที  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/156525 

author's name: นาย วิริยะ ธรรมขนัธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pand

a7700 

created date: 29 ธนัวาคม 2550 15:22 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:09 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 430 

 

post title: เส้นทางชีวิต(๑) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/156568 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 29 ธนัวาคม 2550 21:00 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:10 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 430 

 

post title: เส้นทางชีวิต (๒) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/156735 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 31 ธนัวาคม 2550 10:55 
updated date: 26 มีนาคม 2555 11:28 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 520 

 

post title: “ครูในดวงใจ” 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/157531 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 05 มกราคม 2551 10:13 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:14 
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received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 533 

 

post title: หนขูอเรียก..คณุครูวา่ “พ่อ” 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/157843 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 07 มกราคม 2551 09:02 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:15 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 483 

 

post title: “แบบอย่างของครูดี .. ท่ีไมม่ีวนัลืม” 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/158161 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 08 มกราคม 2551 19:18 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 11:30 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 2383 

 

post title: หนึ่งเดียวในดวงใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/158210 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 09 มกราคม 2551 08:02 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 18:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 377 

 

post title: ครู .. ผู้ชชีูวิตฉนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/158875 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 12 มกราคม 2551 11:57 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:19 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 437 

 

post title: บทความจากใจของศษิย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/159106 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 14 มกราคม 2551 07:58 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 10:05 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 1223 

 

post title: ในชีวิตเราหนึง่ครัง้_เป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/159113 

author's name: ทนนั ภิวงศ์งาม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tana

npi 

created date: 14 มกราคม 2551 09:26 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 1 

comments: 37 

hits: 1402 

 

post title: แดค่ณุครูผู้ เป็นแรงบนัดาลใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/159291 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 15 มกราคม 2551 07:54 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:20 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 491 

 

post title: วนัครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/159353 

author's name: ปลืม้จิต บณุยพิพฒัน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/plea

mjit 

created date: 15 มกราคม 2551 13:17 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:02 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 560 

 

post title: วนัครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/159406 

author's name: ปลืม้จิต บณุยพิพฒัน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/plea

mjit 

created date: 15 มกราคม 2551 17:47 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 20:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 344 

 

post title: วนัครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/159432 

author's name: นางสาว นฤมล คงสมยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/apri

l_snow 

created date: 15 มกราคม 2551 22:01 
updated date: 16 มิถนุายน 2555 11:20 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 710 

 

post title: บนัทึกวนัครู 16 ม.ค. 2551 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/159474 

author's name: นาย วรชยั หลกัค า 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wowo

wo 

created date: 16 มกราคม 2551 07:00 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:21 
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received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 530 

 

post title: จดหมายถึงพ่อ   ฉบบัวนัครู ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๑ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/159475 

author's name: วชัราภรณ์  วตัรสขุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/auon

10 

created date: 16 มกราคม 2551 07:12 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 12:17 
received flowers: 0 

comments: 53 

hits: 4902 

 

post title:    คือครูผู้ปราณี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/159476 

author's name: ดอกไม้ ปานพาน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kett

awa 

created date: 16 มกราคม 2551 07:18 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:21 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 427 

 

post title: ครูคือใคร ใครคือครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/159530 

author's name: กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krun

apon 

created date: 16 มกราคม 2551 14:01 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 02:06 
received flowers: 0 

comments: 16 

hits: 4177 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/159675 

author's name: สทุศัน์    ครูอ๊อด ใจจงัหรีด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suth

as 

created date: 16 มกราคม 2551 23:04 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:22 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 380 

 

post title: ครูสร้างคน...คนสร้างชาต ิ
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/159680 

author's name: ดร. ทิพวลัย์ สีจนัทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/inne

rpeace 

created date: 16 มกราคม 2551 23:31 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 22:02 
received flowers: 0 

comments: 18 

hits: 6316 

 

post title: กราบคณุครู... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/159689 

author's name: ดร. อโณทยั โภคาธิกรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pano

thai 

created date: 16 มกราคม 2551 23:51 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:22 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 432 

 

post title: ความประทบัใจท่ีมีตอ่ครู : ครูของเธอ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/160430 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 21 มกราคม 2551 13:09 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 15:23 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 884 

 

post title: เมื่อก้าวเดิน สูโ่ลกใบใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/160548 

author's name: ประสพ สิทธิเลิศ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pras

op501 

created date: 21 มกราคม 2551 17:58 
updated date: 02 พฤษภาคม 2555 10:42 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 439 

 

post title: ครูคือ....? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/160600 

author's name: นาย พิสจูน์ ใจเท่ียงกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/piso

otj 

created date: 21 มกราคม 2551 23:15 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:25 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 468 

 

post title: ความประทบัใจท่ีมีตอ่ครู : สดดุีครูใต้ จากหวัใจไทยทกุดวง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/160690 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 22 มกราคม 2551 13:02 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 20:10 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 436 

 

post title: ความประทบัใจท่ีมีตอ่ครู : ความงดงามท่ามกลางการรอคอย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/160691 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 22 มกราคม 2551 13:09 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:26 



44 

 

received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 452 

 

post title: ความประทบัใจท่ีมีตอ่ครู : ครูสมบรูณ์ มสุิกะ(นายสบู่) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/160692 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 22 มกราคม 2551 13:16 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:26 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 602 

 

post title: ความประทบัใจท่ีมีตอ่ครู : ครูคือผู้สร้าง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/160693 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 22 มกราคม 2551 13:22 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 21:58 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 4032 

 

post title: ความประทบัใจท่ีมีตอ่ครู : คณุ (ยาย) ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/160695 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 22 มกราคม 2551 13:34 
updated date: 02 พฤษภาคม 2555 13:48 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 707 

 

post title: เรารัก ส.จ.พ. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/161264 

author's name: Ms. Chayanin Inthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruc

hayanin 

created date: 24 มกราคม 2551 23:45 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:28 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 86 

 

post title: ข้อดีของการมีลกู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/161381 

author's name: ยงยทุธ   ยอดมงคล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yong

_handsome 

created date: 25 มกราคม 2551 16:58 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 07:26 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 1440 

 

post title: ทดลองท าด ู
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/161542 

author's name: Ms. Chayanin Inthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruc

hayanin 

created date: 26 มกราคม 2551 17:28 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:29 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 494 

 

post title: เฝ้าบ้าน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/161591 

author's name: Ms. Chayanin Inthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruc

hayanin 

created date: 27 มกราคม 2551 00:14 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:29 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 415 

 

post title: เย่ียมบ้านนกัเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/161593 

author's name: Ms. Chayanin Inthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruc

hayanin 

created date: 27 มกราคม 2551 00:27 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 06:07 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 887 

 

post title: แล้วดอกรักก็เบ่งบาน..ในหวัใจ.. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/162196 

author's name: นางสาว จีรนนัท์ วชัรกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wckc

hira 

created date: 29 มกราคม 2551 22:54 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:31 
received flowers: 0 

comments: 20 

hits: 853 

 

post title: tag คิด(ไม)่ถึง...บนัทึกท่ีงดงามด้วยความรัก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/162607 

author's name: จนัทรรัตน์ เจริญสนัต ิ
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jant

ararat 

created date: 31 มกราคม 2551 23:52 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:03 
received flowers: 0 

comments: 13 

hits: 474 

 

post title: “ครู” และ “ระบบการศกึษา” น่าจะเป็นอย่างไร??? จึงจะ
ดี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/162791 

author's name: ดร. แสวง รวยสงูเนิน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sawa

engkku 

created date: 02 กมุภาพนัธ์ 2551 03:03 
updated date: 06 พฤษภาคม 2555 19:32 
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received flowers: 0 

comments: 12 

hits: 678 

 

post title: วนัเดก็ๆๆ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/163094 

author's name: เฉลิมศกัดิ ์chalermsak yauwasopa 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chal

ermsak_m 

created date: 03 กมุภาพนัธ์ 2551 13:02 
updated date: 09 เมษายน 2555 18:41 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1178 

 

post title: การพฒันา “การศกึษา” ของไทย เร่ิมต้นท่ีไหนด?ี???? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/163221 

author's name: ดร. แสวง รวยสงูเนิน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sawa

engkku 

created date: 04 กมุภาพนัธ์ 2551 08:06 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:36 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 849 

 

post title: เดก็ไทยยคุนีช้อบงานเกษตรน้อยมากจนน่าเป็นห่วง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/163378 

author's name: นาย นายสงัเวียร เวียร พจน์พนาเลิศ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sang

wain 

created date: 04 กมุภาพนัธ์ 2551 21:42 
updated date: 16 มิถนุายน 2555 10:07 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1728 

 

post title: บคุลากร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/163732 

author's name: ท้องเนียน ท้องเนียน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thon

gnian 

created date: 06 กมุภาพนัธ์ 2551 16:07 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:38 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 214 

 

post title: ประสบการณ์ดีๆ และสิ่งท่ีได้รับจากการเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/164154 

author's name: นาย โสภณ พงษ์ชยัอินทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/soph

onp 

created date: 08 กมุภาพนัธ์ 2551 14:53 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 10:05 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 2097 

 

post title: ฉลาด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/164290 

author's name: เฉลิมศกัดิ์ chalermsak yauwasopa 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chal

ermsak_m 

created date: 09 กมุภาพนัธ์ 2551 15:26 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:40 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 1012 

 

post title: เร่ืองเลา่จากห้องสอบ ป.3 โครงการสอบวดัผลเพ่ือประกนั
คณุภาพการศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/165300 

author's name: นาย นายสงัเวียร เวียร พจน์พนาเลิศ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sang

wain 

created date: 14 กมุภาพนัธ์ 2551 23:06 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 22:35 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 2028 

 

post title: ความประทบัใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/165745 

author's name: พรรณทิพย์ อุน่ใจ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pu-

unjai 

created date: 17 กมุภาพนัธ์ 2551 15:09 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:45 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 430 

 

post title: ตอนท่ี 2 ครูผู้สอน ? กระทรวง ? มีสว่นร่วม ? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/165783 

author's name: นาย วนัเฉลิม  สตัย์ศกัดิ์สิทธ์ิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/y100

0tang_secretary_general 

created date: 17 กมุภาพนัธ์ 2551 19:35 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 21:44 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 623 

 

post title: อาจารย์ใช้หลกัการ หรือ เกณฑ์ตวัเองมาวดังานนกัศกึษากนัแน่ ? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/166006 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 18 กมุภาพนัธ์ 2551 19:51 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:38 
received flowers: 1 

comments: 6 

hits: 974 

 

post title: พบท่าน ว. วชิรเมธี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/166313 

author's name: มทันา (พฤกษาพงษ์) เกษตระทตั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mata

na_gotoknow 

created date: 20 กมุภาพนัธ์ 2551 11:04 
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updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:47 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 684 

 

post title: วิกฤติ สถาบนัอดุมศกึษา วิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/166871 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 23 กมุภาพนัธ์ 2551 08:21 
updated date: 07 พฤษภาคม 2555 13:00 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 738 

 

post title: เศรษฐกิจพอเพียงกบัพืน้ท่ีสงู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/167239 

author's name: นาย สรพงษ์ พงษ์ มีมิตรภาพ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pong

_50 

created date: 25 กมุภาพนัธ์ 2551 09:29 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:51 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 884 

 

post title: ช่วยโรงเรียนเคลื่อน KM ต้องนิเทศแบบไหน? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/167453 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 26 กมุภาพนัธ์ 2551 07:28 
updated date: 07 มิถนุายน 2555 18:19 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 731 

 

post title: ฟังเพลงลดความดนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/167572 

author's name: Jeed ครูแก้วตา อาณาจกัร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/anaj

uj 

created date: 26 กมุภาพนัธ์ 2551 21:17 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:52 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 626 

 

post title: ชอล์กจุ่มลงไปในหมกึสีอะไร ก็เป็นสีนัน้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/168895 

author's name: Jeed ครูแก้วตา อาณาจกัร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/anaj

uj 

created date: 03 มีนาคม 2551 21:30 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:57 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 465 

 

post title: สอบครู กทม. 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/169032 

author's name: ยงยทุธ   ยอดมงคล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yong

_handsome 

created date: 04 มีนาคม 2551 15:38 
updated date: 24 พฤษภาคม 2555 18:00 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1751 

 

post title: น้องสิงห์หา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/169052 

author's name: นาง จนัทร์กวี น า้อบ มนต์บปุผา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aob1

979 

created date: 04 มีนาคม 2551 16:42 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 22:58 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 792 

 

post title: หน้าท่ี และ ความรับผิดชอบ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/169498 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 07 มีนาคม 2551 09:22 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:00 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 450 

 

post title: กาพย์ (กราบ) ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/169573 

author's name: กวินทรากร พลูอ าไพ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kelv

in 

created date: 07 มีนาคม 2551 16:09 
updated date: 05 มิถนุายน 2555 22:17 
received flowers: 0 

comments: 19 

hits: 1522 

 

post title: คณุครูกระดาษทราย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/169749 

author's name: Jeed ครูแก้วตา อาณาจกัร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/anaj

uj 

created date: 08 มีนาคม 2551 16:39 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 20:48 
received flowers: 2 

comments: 7 

hits: 883 

 

post title: เจ้านายทกุคน คือ ครูผู้ ย่ิงใหญ่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/169893 

author's name: ณภชนก ก าลงัเกือ้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/napa

t-clp 

created date: 09 มีนาคม 2551 12:30 
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updated date: 20 มิถนุายน 2555 21:33 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 622 

 

post title: ครู อาจารย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/171243 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 17 มีนาคม 2551 09:30 
updated date: 23 มีนาคม 2555 08:49 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1202 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมี Blog เป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/171805 

author's name: นางสาว รัตฏิญากร   การวิบลูย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/drat

ty_k 

created date: 20 มีนาคม 2551 09:00 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:11 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 677 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมี blog เป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/171906 

author's name: เสาวลกัษณ์ นกัเสียง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hs2h

qb 

created date: 20 มีนาคม 2551 16:25 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:12 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 406 

 

post title: การศกึษาของฟินแลนด ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/171966 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 20 มีนาคม 2551 22:08 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 15:12 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1643 

 

post title: "ครู" ชีวิตท่ีต้องเดิมพนั ??? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/172016 

author's name: อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรชัต์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ton_

oar 

created date: 21 มีนาคม 2551 10:02 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:12 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 583 

 

post title: ความหลากหลายในโลกใบใหญ่ 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/172353 

author's name: นาย สรพงษ์ พงษ์ มีมิตรภาพ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pong

_50 

created date: 22 มีนาคม 2551 18:31 
updated date: 08 เมษายน 2555 18:25 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 847 

 

post title: แง่คิดค าคมส าหรับครูและนกัเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/172361 

author's name: นาย สรพงษ์ พงษ์ มีมิตรภาพ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pong

_50 

created date: 22 มีนาคม 2551 18:52 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 21:37 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 2032 

 

post title: พทุธวจัน์ : ผู้ชีข้มุทรัพย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/172395 

author's name: ปภงักร  วงศ์ชิดวรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/papa

ngkorn 

created date: 22 มีนาคม 2551 21:21 
updated date: 24 พฤษภาคม 2555 08:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 601 

 

post title: ชีวิตการเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/172707 

author's name: นาย สรพงษ์ พงษ์ มีมิตรภาพ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pong

_50 

created date: 24 มีนาคม 2551 15:23 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:15 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 816 

 

post title: ชีวิตการเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/172708 

author's name: นาย สรพงษ์ พงษ์ มีมิตรภาพ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pong

_50 

created date: 24 มีนาคม 2551 15:24 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 19:49 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1202 

 

post title: สบู่ด า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/172826 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 25 มีนาคม 2551 07:04 
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updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:16 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1021 

 

post title: คอร์รัปชัน่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173045 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 26 มีนาคม 2551 05:56 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 23:52 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1070 

 

post title: ความงามท่ีซ่อนเร้น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173080 

author's name: นางสาว เสาวลกัษณ์    LUCK วรรณมณี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/s_wu

nmanee 

created date: 26 มีนาคม 2551 11:04 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:17 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 327 

 

post title: ทกัษะการแสดงออกของผู้ให้ค าปรึกษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173174 

author's name: อาคม ชวูบั กลิ่นสกัโก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khom

kook 

created date: 26 มีนาคม 2551 14:19 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:17 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 356 

 

post title: กีฬาฟตุบอล 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173181 

author's name: นาย นายอนนัต์ นนัต์ บญุมาก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/anan

-bunmag 

created date: 26 มีนาคม 2551 14:45 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:17 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 267 

 

post title: ประวตัิร้านครัวบานเย็น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173195 

author's name: รักสวุรรณ รัก บวัทองใส 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dewb

rown 

created date: 26 มีนาคม 2551 15:16 
updated date: 01 มิถนุายน 2555 04:28 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 457 

 

post title: ห้องสมดุมีชีวิต 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173223 

author's name: สเุทพ thap บญุกรับพวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suth

ap_km 

created date: 26 มีนาคม 2551 15:46 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:06 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 336 

 

post title: English long life learning 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173378 

author's name: MRS Ladpee la kampeera 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ladp

ee3994 

created date: 27 มีนาคม 2551 12:44 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:18 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 367 

 

post title: สขุภาพจิตเดก็ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173524 

author's name: นาง จนัทร์กวี น า้อบ มนต์บปุผา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aob1

979 

created date: 27 มีนาคม 2551 20:12 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:19 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 964 

 

post title: ครู เวียดนาม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173569 

author's name: นาย นายสงัเวียร เวียร พจน์พนาเลิศ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sang

wain 

created date: 27 มีนาคม 2551 23:30 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 15:32 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 980 

 

post title: ครูดีชีวีมีสขุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173594 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 28 มีนาคม 2551 06:48 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 08:45 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 437 

 

post title: พลศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173658 

author's name: นายอรรถพล หลาว ก าไลทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/atth

apol49 

created date: 28 มีนาคม 2551 10:35 
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updated date: 20 มิถนุายน 2555 08:47 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1687 

 

post title: Walls have ears  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173661 

author's name: MRS Ladpee la kampeera 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ladp

ee3994 

created date: 28 มีนาคม 2551 10:56 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:19 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 324 

 

post title: การแขง่ขนัฟตุบอลยฟู่าแชมป์เปีย้นลีก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173670 

author's name: นายอรรถพล หลาว ก าไลทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/atth

apol49 

created date: 28 มีนาคม 2551 11:29 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:19 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 329 

 

post title: คอบอลไทย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173677 

author's name: นายอรรถพล หลาว ก าไลทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/atth

apol49 

created date: 28 มีนาคม 2551 11:44 
updated date: 28 พฤษภาคม 2555 17:57 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 335 

 

post title: กวา่จะมีวนันี ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173681 

author's name: สมบตัิ บตัิ ขนิษฐา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/somb

ut2551 

created date: 28 มีนาคม 2551 11:48 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:19 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 332 

 

post title: มาเลน่กีฬาเถอะ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173696 

author's name: นายอรรถพล หลาว ก าไลทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/atth

apol49 

created date: 28 มีนาคม 2551 12:08 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:19 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 274 

 

post title: ท่องเท่ียวเมืองพิจิตร 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173815 

author's name: สมบตัิ บตัิ ขนิษฐา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/somb

ut2551 

created date: 28 มีนาคม 2551 15:09 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:20 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 724 

 

post title: sombut2551 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173820 

author's name: สมบตัิ บตัิ ขนิษฐา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/somb

ut2551 

created date: 28 มีนาคม 2551 15:51 
updated date: 22 มีนาคม 2555 21:21 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 209 

 

post title: ครูมหาวิทยาลยั .. มกัใช้ค าแทนตวัเอง และตวันกัศกึษาวา่
อย่างไร ? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173860 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 28 มีนาคม 2551 17:49 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:38 
received flowers: 1 

comments: 36 

hits: 1695 

 

post title: มหกรรมวิชาการ ของครูมธัยมศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/173921 

author's name: นาง วฒันา เขมวาส ก้อนเชือ้รัตน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/watt

ana44 

created date: 28 มีนาคม 2551 23:12 
updated date: 29 พฤษภาคม 2555 11:10 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 1215 

 

post title: เคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/174190 

author's name: นาย ทวิช วิช บญุญะถิต ิ
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e507

56024 

created date: 30 มีนาคม 2551 12:47 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:22 
received flowers: 0 

comments: 16 

hits: 1407 

 

post title: ศตัรูคือ "ครู" ของเรา... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/174300 

author's name: ปภงักร  วงศ์ชิดวรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/papa

ngkorn 
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created date: 31 มีนาคม 2551 09:00 
updated date: 15 มิถนุายน 2555 19:14 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 2206 

 

post title: คณุภาพครู ในมมุมองพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วดัป่าสขุโต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/174515 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 01 เมษายน 2551 10:40 
updated date: 30 เมษายน 2555 12:24 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 701 

 

post title: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :: คูม่ือเสริมสร้างนิสยัรักการอา่น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/174595 

author's name: จินตนา ดวงทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruj

in 

created date: 01 เมษายน 2551 16:24 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 22:24 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 2277 

 

post title: บทคดัย่อ :: คูม่ือเสริมสร้างนิสยัรักการอา่น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/174599 

author's name: จินตนา ดวงทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruj

in 

created date: 01 เมษายน 2551 16:44 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 16:51 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1349 

 

post title: ครูท่ีดี..ดอูย่างไร  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/174866 

author's name: นาย วลัลภ  สวุรรณอาภา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wanl

op777 

created date: 02 เมษายน 2551 23:20 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:25 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 980 

 

post title: ประมวลค าศพัท์โลจิสตกิส ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/174938 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 03 เมษายน 2551 12:29 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 23:27 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 10232 

 

post title: ธรรมดาของโลก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/174987 

author's name: นาย วลัลภ  สวุรรณอาภา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wanl

op777 

created date: 03 เมษายน 2551 16:01 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:26 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 922 

 

post title: วิธีท าให้อ้วน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/174989 

author's name: นาย วลัลภ  สวุรรณอาภา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wanl

op777 

created date: 03 เมษายน 2551 16:13 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 01:12 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 6793 

 

post title:  อยู่ท่ีใจเป็นส าคญั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/175005 

author's name: นาย วลัลภ  สวุรรณอาภา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wanl

op777 

created date: 03 เมษายน 2551 17:58 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 15:50 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1139 

 

post title: ภยัจากคนนัง่หลงั  ท่ีไมร่ัดเขม็ขดั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/175214 

author's name: นาย นายสงัเวียร เวียร พจน์พนาเลิศ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sang

wain 

created date: 04 เมษายน 2551 18:07 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 11:40 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 860 

 

post title: ครูเฮ...สพฐ.จดัอตัราบรรจเุพ่ิมกวา่หมื่น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/175287 

author's name: hello_kitty kitty ออ่นเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e-

50756009 

created date: 04 เมษายน 2551 21:01 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:27 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 503 

 

post title: ค าอ้อนวอนจากครูดอย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/175292 

author's name: เฉลิมศกัดิ์ chalermsak yauwasopa 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chal

ermsak_m 
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created date: 04 เมษายน 2551 21:12 
updated date: 23 มีนาคม 2555 20:14 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 1239 

 

post title: นาฬิกาชีวิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/175296 

author's name: hello_kitty kitty ออ่นเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e-

50756009 

created date: 04 เมษายน 2551 21:27 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 867 

 

post title: วิธีชะลอความแก่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/175298 

author's name: hello_kitty kitty ออ่นเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e-

50756009 

created date: 04 เมษายน 2551 21:33 
updated date: 25 มีนาคม 2555 16:37 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 999 

 

post title: อาหารเป็นพิษ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/175310 

author's name: hello_kitty kitty ออ่นเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e-

50756009 

created date: 04 เมษายน 2551 22:01 
updated date: 05 พฤษภาคม 2555 11:49 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1012 

 

post title: ขนมกรุบกรอบ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/175333 

author's name: hello_kitty kitty ออ่นเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e-

50756009 

created date: 04 เมษายน 2551 22:33 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:27 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 1568 

 

post title: แอฟลาทอกซิน...ภยัร้ายใกล้ตวั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/175335 

author's name: นาย นายสงัเวียร เวียร พจน์พนาเลิศ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sang

wain 

created date: 04 เมษายน 2551 22:36 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 12:14 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1288 

 

post title: เคร่ืองส าอางอนัตราย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/175349 

author's name: hello_kitty kitty ออ่นเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e-

50756009 

created date: 04 เมษายน 2551 23:27 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:27 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 1110 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมี Blog เป็นของตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/175567 

author's name: พยอม จนัทร์ท้วม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pary

om_502 

created date: 06 เมษายน 2551 15:23 
updated date: 19 เมษายน 2555 08:59 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 1082 

 

post title: ครูท่ีดี เกง่ท่ีสดุ(ตอ่) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/175618 

author's name: จริยา ไวศยารัทธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phus

upa 

created date: 06 เมษายน 2551 21:42 
updated date: 10 มิถนุายน 2555 13:06 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 824 

 

post title: คณุเคยเช่ือเร่ืองพรหมลิขิตไหม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/176177 

author's name: Jeed ครูแก้วตา อาณาจกัร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/anaj

uj 

created date: 10 เมษายน 2551 02:59 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 09:27 
received flowers: 0 

comments: 21 

hits: 1779 

 

post title: ภาษาใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/176285 

author's name: นางสาวสายฝน ไมม่ ีศรีสขุา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/fonn

amtip 

created date: 10 เมษายน 2551 16:24 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:32 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 3610 

 

post title: "ครูเอาหนมูัย้คะ" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/176458 

author's name: ..................... 

................ 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/drug

_worker_network 

created date: 11 เมษายน 2551 13:43 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:40 
received flowers: 1 

comments: 15 

hits: 39369 

 

post title: เพลงในโฆษณามาบอกให้ใครๆกลบับ้าน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/176556 

author's name: Jeed ครูแก้วตา อาณาจกัร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/anaj

uj 

created date: 12 เมษายน 2551 01:34 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 14:54 
received flowers: 0 

comments: 17 

hits: 1190 

 

post title: ระลกึถึงผู้ชนะ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/176630 

author's name: สาโรจน์ โรจน์ พิทกัษ์จนัทรา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kiyo

moro 

created date: 12 เมษายน 2551 17:59 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:34 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1162 

 

post title: เร่ืองของทศันคต-ิโจรขโมยคกุกี ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/176642 

author's name: สาโรจน์ โรจน์ พิทกัษ์จนัทรา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kiyo

moro 

created date: 12 เมษายน 2551 18:26 
updated date: 15 พฤษภาคม 2555 19:04 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 1258 

 

post title: หรือแคส่อนไปเร่ือยๆ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/177794 

author's name: นาย สรุชยั ฟอู๊าด ไวยวรรณจิตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/a_fu

ad 

created date: 20 เมษายน 2551 14:26 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:40 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 327 

 

post title: เชียร์ครูดี การศกึษาด ี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/178071 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 22 เมษายน 2551 09:50 
updated date: 01 มิถนุายน 2555 13:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 491 

 

post title: เร่ืองร้าย ๆ ท่ียงัไมร้่าย ของชีวิต "ครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/178133 

author's name: ..................... 

................ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/drug

_worker_network 

created date: 22 เมษายน 2551 13:57 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:41 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 642 

 

post title: คิดถึงโต๊ะท างาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/178533 

author's name: นาย สรุชยั ฟอู๊าด ไวยวรรณจิตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/a_fu

ad 

created date: 24 เมษายน 2551 18:08 
updated date: 05 มิถนุายน 2555 13:19 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 436 

 

post title: ความรู้สกึท่ีมี Blog ครัง้แรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/178705 

author's name: อมรา สวุรรณมณีแดง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/amar

a502 

created date: 25 เมษายน 2551 17:14 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:44 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 443 

 

post title: สมาคมคนรัก  "สองล้อ" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/178849 

author's name: ลาวลัย์ อดุอาด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nong

perth_a 

created date: 26 เมษายน 2551 14:41 
updated date: 25 พฤษภาคม 2555 13:50 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 751 

 

post title: ก าลงัใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/179076 

author's name: uraiphorn sila 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/urai

phorn 

created date: 27 เมษายน 2551 21:37 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:46 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 444 

 

post title: เป็นไปได้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/179085 

author's name: uraiphorn sila 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/urai

phorn 

created date: 27 เมษายน 2551 22:18 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:46 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 323 

 

post title: เพลงนีแ้ดค่ณุครูทกุท่านคะ่ ==> " เพลงคนเก่ง คนดี " 
ประกอบละครทางช้างเผือก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/179108 

author's name: Kai Pawic 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aman

egai 

created date: 28 เมษายน 2551 01:06 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 00:46 
received flowers: 0 

comments: 17 

hits: 3431 

 

post title: หลกัสตูรหมวดวิชาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/179156 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 28 เมษายน 2551 10:21 
updated date: 16 มิถนุายน 2555 13:39 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 928 

 

post title: น่ีหรือครู? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/179488 

author's name:  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mim_

kpt 

created date: 29 เมษายน 2551 15:12 
updated date: 19 พฤษภาคม 2555 14:34 
received flowers: 0 

comments: 61 

hits: 2022 

 

post title: การละเมิดลิขสิทธ์ิในการท าผลงานทางวิชาการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/179585 

author's name: ฟ้าใส สามารถ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phas

ai 

created date: 29 เมษายน 2551 22:09 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 15:24 
received flowers: 0 

comments: 13 

hits: 1076 

 

post title: เมื่อใครก็ได้สอนภาษาไทยในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/180151 

author's name: นาย สรุชยั ฟอู๊าด ไวยวรรณจิตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/a_fu

ad 

created date: 02 พฤษภาคม 2551 10:16 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:51 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 428 

 

post title: การพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา โดยใช้ ID-PLAN 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/180318 

author's name: ยืนยง ราชวงษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yuen

yong 

created date: 02 พฤษภาคม 2551 22:54 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 01:15 
received flowers: 1 

comments: 19 

hits: 8049 

 

post title: ทางสายใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/180325 

author's name: Manopsak Phangkham 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mano

psak 

created date: 02 พฤษภาคม 2551 23:20 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:52 
received flowers: 0 

comments: 20 

hits: 645 

 

post title: KM วนัละค า  : ๕๒๑. ใช้ KM Empower ครูดี 
“ครูเพ่ือศิษย์”  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/180630 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 05 พฤษภาคม 2551 07:58 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:50 
received flowers: 1 

comments: 16 

hits: 2401 

 

post title: ครูดี "ครูเพ่ือศิษย์" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/180676 

author's name: นางสาว สนุทรี แซ่ตัน่ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/soon

trees 

created date: 05 พฤษภาคม 2551 14:08 
updated date: 04 มิถนุายน 2555 22:35 
received flowers: 1 

comments: 27 

hits: 2138 

 

post title: ความสวยความงามจากในครวั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/180690 

author's name: รักสวุรรณ รัก บวัทองใส 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dewb

rown 

created date: 05 พฤษภาคม 2551 15:16 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:54 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 316 

 

post title: ผลไม้เพ่ือผิวสวย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/180715 
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author's name: รักสวุรรณ รัก บวัทองใส 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dewb

rown 

created date: 05 พฤษภาคม 2551 17:29 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 10:09 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 1749 

 

post title: อาหารบ ารุงสขุภาพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/180722 

author's name: รักสวุรรณ รัก บวัทองใส 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dewb

rown 

created date: 05 พฤษภาคม 2551 18:01 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:54 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 522 

 

post title: เง่ือนปมทางการศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/180891 

author's name: ..................... 

................ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/drug

_worker_network 

created date: 06 พฤษภาคม 2551 17:07 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:55 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 727 

 

post title: ลกัษณะครูด ี
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/181143 

author's name: Thatsanee Ketchanta 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tasa

na 

created date: 07 พฤษภาคม 2551 21:43 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 22:39 
received flowers: 0 

comments: 18 

hits: 4213 

 

post title: อีก 1 ปัญหากบัการศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/181285 

author's name: นาย สรุชยั ฟอู๊าด ไวยวรรณจิตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/a_fu

ad 

created date: 08 พฤษภาคม 2551 16:49 
updated date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 23:57 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 656 

 

post title: เคยกินน า้พริกเหด็กนัหรือเปลา่...มีสรรพคณุทางยา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/181495 

author's name: นาย สืบชาต ิ ชาต ิสขุเมฆ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/seub

chart 

created date: 09 พฤษภาคม 2551 22:12 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 22:43 

received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 1818 

 

post title: กลบัไปครัง้นี.้..ในฐานะครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/182017 

author's name: Kai Pawic 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aman

egai 

created date: 13 พฤษภาคม 2551 00:26 
updated date: 12 พฤษภาคม 2555 10:30 
received flowers: 0 

comments: 25 

hits: 592 

 

post title: คอมพิวเตอร์นัน้จ าเป็นส าหรับครูหรือไม่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/182106 

author's name: จงพิศ ศิริหตัถกิจ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jong

pit_siri 

created date: 13 พฤษภาคม 2551 14:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:01 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 495 

 

post title: ถึงแม้เขาจะจากไป...เขากจ็ะอยู่ในใจเสมอ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/182882 

author's name: Jeed ครูแก้วตา อาณาจกัร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/anaj

uj 

created date: 17 พฤษภาคม 2551 03:05 
updated date: 17 พฤษภาคม 2555 22:34 
received flowers: 0 

comments: 23 

hits: 1172 

 

post title: ครู-อาจารย์เชน่ใดท่ีศิษย์ไมม่ีวนัลืม... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/183566 

author's name: Mr. Ibrahim H.K. Alam 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/alam

house 

created date: 21 พฤษภาคม 2551 08:43 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:08 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 552 

 

post title: old teachers never die 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/184206 

author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tane

s009 

created date: 24 พฤษภาคม 2551 10:22 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 14:36 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 629 

 

post title: เปิดเทอมใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/184231 
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author's name: นาย สวรรค์ ดวงมณี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krus

awan 

created date: 24 พฤษภาคม 2551 13:06 
updated date: 30 มีนาคม 2555 10:45 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 832 

 

post title: สอนลกู... "จิตสาธารณะ" ภาพวาดเลา่เร่ืองจากลกู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/184330 

author's name: นาย ทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nait

ong 

created date: 24 พฤษภาคม 2551 18:53 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 21:11 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 776 

 

post title: ขอปันข้อมลูหน่อย โรงเรียนอะไร? ท่ี อ.สวี จ.ชมุพร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/184344 

author's name: นาย ทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nait

ong 

created date: 24 พฤษภาคม 2551 21:06 
updated date: 18 เมษายน 2555 18:53 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 480 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/184643 

author's name: mr. Chutidet  moragot  In.. 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mora

got 

created date: 26 พฤษภาคม 2551 22:38 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:14 
received flowers: 0 

comments: 21 

hits: 675 

 

post title: เปิดเทอมใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/184675 

author's name: ดอกไม้ ปานพาน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kett

awa 

created date: 27 พฤษภาคม 2551 06:31 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 15:56 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 2444 

 

post title: ปาก / ผกัและข้าว / แมค้่า / คนท่ีมาเย่ียม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/184997 

author's name: รศ.ดร. กมลวลัย์ ลือประเสริฐ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/drka

mie 

created date: 28 พฤษภาคม 2551 21:32 
updated date: 05 พฤษภาคม 2555 22:58 
received flowers: 0 

comments: 22 

hits: 1769 

 

post title: ขบวนการเสรีไทย กบัราคาน า้มนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/185158 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 29 พฤษภาคม 2551 17:03 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:17 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 576 

 

post title: เสียงแวว่จากหลงัห้องเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/185179 

author's name: เฉลิมศกัดิ์ chalermsak yauwasopa 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chal

ermsak_m 

created date: 29 พฤษภาคม 2551 19:48 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:17 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 1000 

 

post title: คิดถึงครู...เพราะครูท่ีเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/185217 

author's name: ดร. อโณทยั โภคาธิกรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pano

thai 

created date: 29 พฤษภาคม 2551 23:52 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:17 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 446 

 

post title: เกือบ ๓๐ ปี จากหวัใจครูประจ าชัน้ถึงลกูศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/185298 

author's name: Mr mn Phetnachak 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nmin

tra 

created date: 30 พฤษภาคม 2551 14:25 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:18 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 258 

 

post title: ครูชิน พึงระวงั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/185344 

author's name: Mr mn Phetnachak 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nmin

tra 

created date: 30 พฤษภาคม 2551 19:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:18 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 368 

 

post title: ค าคม ข้อคิด จากครู  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/185388 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 31 พฤษภาคม 2551 08:43 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 02:38 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 1017 

 

post title: เหน่ือยไหมครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/185805 

author's name: ครูบา สทุธินนัท์ ปรัชญพฤทธ์ิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sutt

hinun 

created date: 03 มิถนุายน 2551 00:00 
updated date: 27 เมษายน 2555 02:05 
received flowers: 0 

comments: 18 

hits: 586 

 

post title: หมวด3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ของรัฐธรรมนญูไทย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/185880 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 03 มิถนุายน 2551 11:05 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 22:37 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 3132 

 

post title: แฉ! อดุมศกึษาไทยใกล้ตาย!เหตตุิดกบัดกัธรุกิจการศกึษา-ขาย
ปริญญา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/185977 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 03 มิถนุายน 2551 17:28 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:22 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 530 

 

post title: สูร่ะดบั ๖ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/186373 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 05 มิถนุายน 2551 14:52 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 22:49 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1247 

 

post title: วิถีความเป็นครูในวรรณกรรมเพลงไทยลกูทุง่ของ สลา  คณุวฒุ ิ
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/186590 

author's name: วิวฒัน์ กอมขนุทด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wat_

kom 

created date: 06 มิถนุายน 2551 17:28 
updated date: 15 มิถนุายน 2555 11:56 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 851 

 

post title: ศนูย์ข้อมลูนกัการเมืองไทย (ศกึษาข้อมลูนกัการเมือง) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/186646 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 07 มิถนุายน 2551 07:37 
updated date: 19 พฤษภาคม 2555 15:27 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 943 

 

post title: เน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี วนัท่ี 9 
มิถนุายน พทุธศกัราช 2549  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/186964 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 08 มิถนุายน 2551 22:46 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 11:38 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 2284 

 

post title: โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/187014 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 09 มิถนุายน 2551 10:13 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 22:25 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 639 

 

post title: เส้นทางแห่งความสขุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/187242 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 10 มิถนุายน 2551 11:10 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:29 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 319 

 

post title: รวมบทความคอร์รัปชัน่ประเทศไทย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/187338 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 10 มิถนุายน 2551 16:42 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 2062 

 

post title: ผมควรแนะน าอย่างไร เมื่อสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาเป็นอย่างนี ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/187625 
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author's name: เพชร ปัญญาภูไ่ท 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dimo

nthai 

created date: 12 มิถนุายน 2551 09:24 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:31 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 427 

 

post title: Notes on a Scandal : เร่ืองฉาวใครก็อยากรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/187654 

author's name: kit 20m 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kit2

0m 

created date: 12 มิถนุายน 2551 11:40 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 07:59 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 598 

 

post title: ครูบาตวัจริง ท่ีทางขึน้วดัพระธาตดุอยสเุทพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/187809 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 13 มิถนุายน 2551 09:45 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 06:58 
received flowers: 0 

comments: 20 

hits: 802 

 

post title: ค าศพัท์โลจิสตกิส์ สถาบนัการขนสง่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/187823 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 13 มิถนุายน 2551 10:23 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 00:46 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 10303 

 

post title: ย้อนท่ีมาของเสรีไทย ยคุใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/187960 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 14 มิถนุายน 2551 09:52 
updated date: 27 พฤษภาคม 2555 03:32 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 560 

 

post title: คณุครู..แล้วมาเย่ียมอีกเด้อ.คณุครู ^_____^ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/188094 

author's name: นางสาว จีรนนัท์ วชัรกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wckc

hira 

created date: 14 มิถนุายน 2551 21:29 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 11:44 
received flowers: 0 

comments: 67 

hits: 2063 

 

post title: ไทยกบัการสญูเสีย ดินแดน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/188244 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 15 มิถนุายน 2551 21:45 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 10:38 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 1715 

 

post title: วิธีแก้เซ็ง สร้างสขุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/188417 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 16 มิถนุายน 2551 20:20 
updated date: 24 พฤษภาคม 2555 19:02 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 763 

 

post title: คณุลกัษณะอนัจ าเป็นส าหรับครูหวัก้าวหน้าท่ีจะท าหน้าท่ีของตนให้ดี
กวา่เดิม (๑) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/188482 

author's name: สรินยา กิจประยรู 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/to_s

ati 

created date: 17 มิถนุายน 2551 09:23 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:35 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 420 

 

post title: คณุลกัษณะอนัจ าเป็นส าหรับครูหวัก้าวหน้าท่ีจะท าหน้าท่ีของตนให้ดี
กวา่เดิม (๒) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/188496 

author's name: สรินยา กิจประยรู 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/to_s

ati 

created date: 17 มิถนุายน 2551 10:08 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:35 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 369 

 

post title: มาตรา 190 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท า
หนงัสือสญัญาสนัติภาพ สญัญาสงบศกึ และสญัญาอ่ืน กบันานาประเทศหรือกบัองค์การ
ระหวา่งประเทศ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/188880 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 19 มิถนุายน 2551 09:47 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 16:40 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1300 



58 

 

 

post title: ความเป็นมาท าเนียบรัฐบาล 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/188955 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 19 มิถนุายน 2551 13:14 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 17:08 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1155 

 

post title: พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ เสดจ็ออก ณ พระต าหนกัเป่ียมสขุ 
วงัไกลกงัวล อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/189030 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 19 มิถนุายน 2551 21:28 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:38 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 746 

 

post title: บนัทึกพนัธมิตร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/189289 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 20 มิถนุายน 2551 22:19 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:39 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 453 

 

post title: ครูคือผู้สร้างโลก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/189535 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 22 มิถนุายน 2551 07:56 
updated date: 10 มิถนุายน 2555 19:32 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1923 

 

post title: ความเป็นมา ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/189543 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 22 มิถนุายน 2551 08:57 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 17:08 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 2922 

 

post title: ย้อนรอยท่อก๊าซ ไทยมาเลเซีย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/189873 

author's name: นาย p VIC 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 23 มิถนุายน 2551 20:18 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 21:11 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1859 

 

post title: การมีสว่นร่วมทางการเมืองของนกัเรียน นกัศกึษา และเยาวชน 
คนรุ่นใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/190714 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 27 มิถนุายน 2551 06:27 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 17:31 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 2805 

 

post title:  Bullwhip Effect  คือ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/190771 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 27 มิถนุายน 2551 13:26 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 00:09 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 12442 

 

post title: ครูควรพิจารณา 10 อย่าง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/190964 

author's name: ธวชั หนุ่ย พรมี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nooo

ooy 

created date: 28 มิถนุายน 2551 11:13 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:46 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 336 

 

post title: พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 7  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/191085 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 29 มิถนุายน 2551 06:05 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 01:29 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 2444 

 

post title: คณุลกัษณะของครูท่ีเพ่ือนร่วมงานต้องการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/191510 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 01 กรกฎาคม 2551 03:12 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 14:44 
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received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1743 

 

post title: หลวงพ่อฤๅษีลิงด า พทุธพยากรณ์ น า้มนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/191926 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 03 กรกฎาคม 2551 10:02 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:51 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1163 

 

post title: ค าท านายท่ีเคยมช้ีานานนกั เร่ิมประจกัษ์ให้เห็นเร้นไมไ่ด้  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/191948 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 03 กรกฎาคม 2551 12:34 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 17:14 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 1620 

 

post title: ขยะประเทศไทย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/192199 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 04 กรกฎาคม 2551 21:36 
updated date: 01 มิถนุายน 2555 18:12 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 703 

 

post title: อาชีพครูรุ่งกบัมาตรฐานหนึ่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/192542 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 06 กรกฎาคม 2551 21:59 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 17:04 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 2056 

 

post title: ปราสาท นกัการเมือง การรบัรู้ข้อมลูขา่วสาร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/192801 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 08 กรกฎาคม 2551 10:49 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:56 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 452 

 

post title: ข้อโต้แย้ง อาจารย์เทพมนตรี ลิมปพยอม + พล.อ.ปฐมพงษ์ 
เกษรศกุร์  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/192909 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 08 กรกฎาคม 2551 21:04 
updated date: 15 มิถนุายน 2555 09:14 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 3593 

 

post title: สวสัด ีคะ่ & ครับ  พวกเราคือชาวครูด ี 1 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/193185 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 10 กรกฎาคม 2551 09:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:58 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 837 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/193243 

author's name: นาย ธีรัชภทัร ลีโอ บวัค าศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/amba

ssdor 

created date: 10 กรกฎาคม 2551 13:29 
updated date: 24 มีนาคม 2555 12:17 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 628 

 

post title: การเขียนรายงานเพ่ือขอวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ส าหรับครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/193278 

author's name: นาย ทองสง่า ผอ่งแผ้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tong

-snga 

created date: 10 กรกฎาคม 2551 15:44 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 12:51 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 4555 

 

post title: ข้าราชการในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั         
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/193445 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 11 กรกฎาคม 2551 12:17 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 09:00 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 2629 

 

post title: เสยีงเรียกร้องของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/193551 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 11 กรกฎาคม 2551 16:19 
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updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 00:59 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 382 

 

post title: ครูต้องรวมกนัเป็นกลุม่ หรือองค์กรท่ีถาวร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/193568 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 11 กรกฎาคม 2551 17:50 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 15:25 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 728 

 

post title: ไอทีกบัการพฒันาการสอนของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/194428 

author's name: มยัสรีุ ไหม หยีมะเหร็ม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mais

uree2008 

created date: 16 กรกฎาคม 2551 00:09 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:03 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 602 

 

post title: ครูอาชีพกบัอาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/194480 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 16 กรกฎาคม 2551 10:32 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 02:28 
received flowers: 0 

comments: 16 

hits: 30269 

 

post title:  พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/194672 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 17 กรกฎาคม 2551 06:11 
updated date: 06 พฤษภาคม 2555 04:32 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1451 

 

post title: ธานินทร์ กรยัวิเชียร องคมนตรี  บรรยายในหวัข้อ  "นกั
กฎหมายกบัอคติ"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/195201 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 20 กรกฎาคม 2551 08:20 
updated date: 24 พฤษภาคม 2555 23:26 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 1071 

 

post title: ปตท. ซ่อนเง่ือน ก าไร (ก๊าซนัน้เพ่ือใคร) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/195827 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 22 กรกฎาคม 2551 21:47 
updated date: 19 พฤษภาคม 2555 01:43 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 480 

 

post title: บนัทึกประจ าวนัท่ี 22 /07/2008 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/195843 

author's name: นางสาว ฉวีวรรณ เวชรัมย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/orch

id-lover 

created date: 22 กรกฎาคม 2551 22:51 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:11 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 227 

 

post title: เรียนโลจิสติกส์ ฟรี ผา่น e learning 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/195951 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 23 กรกฎาคม 2551 12:21 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:42 
received flowers: 1 

comments: 13 

hits: 3946 

 

post title:  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จิตติ ติงศภทิัย์ ซ่ือตรงตอ่การอ านวย
ความยตุิธรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/196074 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 23 กรกฎาคม 2551 20:10 
updated date: 15 พฤษภาคม 2555 15:39 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 612 

 

post title: แบบประเมนิด้านวินยั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/196152 

author's name: นาง เดือนเพ็ญ ออ่งทวีสขุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tdua

npen 

created date: 24 กรกฎาคม 2551 05:40 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 22:57 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1054 

 

post title: ควรปรับหลกัสตูรการผลิตครูเสียใหมใ่ห้ท้าทายคนเกง่มาเรียนครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/196160 

author's name: นาย เชาว์ พนัธ์น้อย 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/paao

obtong 

created date: 24 กรกฎาคม 2551 06:30 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:12 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 346 

 

post title: “ 7  สมบตัิ  5  หน้าท่ี  คือครูแท้ท่ีเป็นครูด้วยจิต
วิญญาณ ” 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/196508 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 25 กรกฎาคม 2551 16:40 
updated date: 14 กรกฎาคม 2555 18:12 
received flowers: 1 

comments: 4 

hits: 10360 

 

post title: ความเป็นครู | มิยาอชิุ เซ็นเซ  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/196590 

author's name: มทันา (พฤกษาพงษ์) เกษตระทตั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mata

na_gotoknow 

created date: 26 กรกฎาคม 2551 03:34 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:14 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 674 

 

post title: รางวลัแดค่ณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197381 

author's name: ดอกไม้ ปานพาน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kett

awa 

created date: 29 กรกฎาคม 2551 23:00 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 10:24 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 623 

 

post title: ประเทศไทยวนันี ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197446 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 30 กรกฎาคม 2551 10:11 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:18 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 583 

 

post title: อ านาจกบัหิริโอตปัปะ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197453 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 30 กรกฎาคม 2551 10:39 
updated date: 12 พฤษภาคม 2555 16:32 

received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1970 

 

post title: สถาบนัการฝึกหดัครูเตม็ไปด้วยครูของครูท่ีออ่นแอ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197455 

author's name: นาย เชาว์ พนัธ์น้อย 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/paao

obtong 

created date: 30 กรกฎาคม 2551 10:52 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:18 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 489 

 

post title: การรับจ้างท าวิทยานิพนธ์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197557 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 30 กรกฎาคม 2551 14:30 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 00:21 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 905 

 

post title: อบัราฮมั ลินคอล์น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197734 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 31 กรกฎาคม 2551 10:15 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 16:13 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 5933 

 

post title: กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197738 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 31 กรกฎาคม 2551 10:34 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:19 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1298 

 

post title: จงัหวดัประจนัตคีรีเขต (เกาะกง) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197755 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 31 กรกฎาคม 2551 11:38 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 01:21 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 3736 

 

post title: องคมนตรีชีฉ้้อราษฎร์กนัทกุระดบั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/197970 
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author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 01 สิงหาคม 2551 07:15 
updated date: 15 เมษายน 2555 14:32 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 485 

 

post title: คา่ของเงิน ฆ่าของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198123 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 01 สิงหาคม 2551 18:36 
updated date: 09 มิถนุายน 2555 02:03 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1004 

 

post title: ครูสอนตน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198283 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 02 สิงหาคม 2551 17:33 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 23:57 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 912 

 

post title: คณุสมบตัิของครูอาจารย์ท่ีด ี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198376 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 03 สิงหาคม 2551 11:13 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 21:55 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 12877 

 

post title: ครูดีคืออย่างไร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198482 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 03 สิงหาคม 2551 20:43 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 16:52 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 1557 

 

post title: ครูไทยยคุ ICT 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198568 

author's name: วรโชติ สินธศุิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinv

orachot 

created date: 04 สิงหาคม 2551 10:44 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 11:53 

received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 520 

 

post title: ทิศทางของสถานศกึษา...จะไปทางใด..ใครคือผู้ก าหนด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198594 

author's name: นาย นิทศั  ใจหลวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tpi0

415 

created date: 04 สิงหาคม 2551 12:55 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:24 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 137 

 

post title: ซ่ือตรงตอ่ประชาชน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198643 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 04 สิงหาคม 2551 16:55 
updated date: 08 มิถนุายน 2555 16:42 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 468 

 

post title: ปราสาทตาเมือนธม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198669 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 04 สิงหาคม 2551 20:07 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 17:36 
received flowers: 0 

comments: 13 

hits: 2313 

 

post title: ผู้แทนไมเ่คยเปลีย่นแปลง ประชาชนสดุทน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198689 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 04 สิงหาคม 2551 21:56 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:24 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 407 

 

post title: การผลิตสื่อมลัติมีเดียด้วยโปรแกรมMicrosoft 
Producer for PowerPoint2003 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198746 

author's name: suneerat meepan 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/meep

an 

created date: 05 สิงหาคม 2551 07:51 
updated date: 19 พฤษภาคม 2555 15:34 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 514 

 

post title: สอนภาษาองักฤษให้เดก็รักภาษาองักฤษ 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198748 

author's name: นาย เชาว์ พนัธ์น้อย 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/paao

obtong 

created date: 05 สิงหาคม 2551 08:52 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 12:50 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 1552 

 

post title: รัฐธรรมนญู ๒๕๔๐และ ๒๕๕๐ หมวด ๓ ไมแ่ตกตา่งกนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198776 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 05 สิงหาคม 2551 10:50 
updated date: 09 มิถนุายน 2555 20:55 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 607 

 

post title: ปราสาทสด๊กก๊อกธม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198787 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 05 สิงหาคม 2551 11:33 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 00:45 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 4912 

 

post title: พิธีไหว้ครูในโรงเรียน "ข้าวตอก ของไหว้ครูท่ีถกูลืม" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198853 

author's name: วรโชติ สินธศุิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinv

orachot 

created date: 05 สิงหาคม 2551 13:37 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 10:34 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 3331 

 

post title: ครูวนัแรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198962 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 05 สิงหาคม 2551 21:42 
updated date: 04 พฤษภาคม 2555 13:45 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 591 

 

post title: งานใหญ่ของชาวโลจิสตกิส ์  Thailand 

International Logistics Fair 2008  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/198965 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 05 สิงหาคม 2551 21:59 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:25 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 958 

 

post title: ประวตัินายกสมคัร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/199012 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 06 สิงหาคม 2551 07:27 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 16:52 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 2078 

 

post title: "ข้าวตอก" ของส าหรับไหว้ครูท่ีถกูลืม 2 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/199076 

author's name: วรโชติ สินธศุิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinv

orachot 

created date: 06 สิงหาคม 2551 13:51 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 09:37 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1165 

 

post title: "สอนคณิตศาสตร์แบบปลายเปิด" เทคนิคสร้างการคิด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/199090 

author's name: วรโชติ สินธศุิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinv

orachot 

created date: 06 สิงหาคม 2551 14:25 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 07:32 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1138 

 

post title: สื่อการเรียนการสอนส าคญัจริงหรือ? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/199181 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 06 สิงหาคม 2551 19:11 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:26 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 543 

 

post title: Mega Project  1.7 แสนล้าน รัฐบาลแบ่งเค้กอีก
แล้ว 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/199214 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 06 สิงหาคม 2551 21:46 
updated date: 21 พฤษภาคม 2555 09:02 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 627 
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post title: ชีวิตครูไมใ่ช่ "เรือจ้าง" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/199449 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 07 สิงหาคม 2551 22:31 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 09:27 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 5000 

 

post title: บนัทึกใหม.่.อีกครัง้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/199597 

author's name: Mr chirawuth Boonsak 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krud

ee 

created date: 08 สิงหาคม 2551 16:49 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:28 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 198 

 

post title: ครูคือผู้ให้ ผู้สร้าง  ผู้พฒันา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/199875 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 09 สิงหาคม 2551 22:47 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 12:54 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 9671 

 

post title: ครูคือใคร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/199881 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 09 สิงหาคม 2551 23:13 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:29 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 633 

 

post title: “ส านึกดีในความเป็นครู” 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/199903 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 10 สิงหาคม 2551 08:46 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 19:13 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 827 

 

post title: การสอนท่ีดีกบัอาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/199955 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 10 สิงหาคม 2551 13:16 
updated date: 24 พฤษภาคม 2555 22:24 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1020 

 

post title: ครูไทยกบัความเป็นครูมืออาชีพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/199964 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 10 สิงหาคม 2551 14:09 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 23:15 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 5754 

 

post title: ครู...ผู้เป่ียมความรู้ควบคูค่ณุธรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/199971 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 10 สิงหาคม 2551 14:32 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 20:41 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 783 

 

post title: กิจกรรม "โลจิสติกส"์ ในการกระจายสนิค้า  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200009 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 10 สิงหาคม 2551 17:05 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 09:47 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 3019 

 

post title: "นวตักรรมกบัการพฒันาธรุกิจ SME ไทย" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200015 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 10 สิงหาคม 2551 17:35 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 11:50 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 968 

 

post title: ให้หมดใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200051 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 10 สิงหาคม 2551 21:39 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 15:00 
received flowers: 0 

comments: 2 
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hits: 528 

 

post title: ชีวิตท่ีพอเพียง  : ๕๖๔. ทกุคนเป็นครูของผม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200099 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 11 สิงหาคม 2551 08:44 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:14 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 459 

 

post title: ความเป็นมาวนัแม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200224 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 11 สิงหาคม 2551 16:17 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:31 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 7830 

 

post title: ท้องทะเลสีครามของประชาชน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200329 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 11 สิงหาคม 2551 23:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:31 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 444 

 

post title: ประวตัิศาสตร์ชาติไทย  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200337 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 12 สิงหาคม 2551 00:15 
updated date: 22 พฤษภาคม 2555 14:36 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 935 

 

post title: ใจบริสทุธ์ิ  ใจใส  คือใจครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200496 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 12 สิงหาคม 2551 22:18 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 10:58 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 1253 

 

post title: ความรู้คูค่ณุธรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200557 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 13 สิงหาคม 2551 10:14 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:33 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 827 

 

post title: ค าสอนของแมค่รู...อ.กลุนารี สิริสาลี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200754 

author's name: ดร. อโณทยั โภคาธิกรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pano

thai 

created date: 13 สิงหาคม 2551 23:58 
updated date: 09 มิถนุายน 2555 10:03 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 143 

 

post title: ดีใจจงัมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200828 

author's name: ปวริศา พิกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krua

ow 

created date: 14 สิงหาคม 2551 13:13 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 03:33 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 248 

 

post title: jirawank-nop 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200862 

author's name: นางจิรวรรณ์ จริู กาญจนสปัุญญา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jira

wank_03 

created date: 14 สิงหาคม 2551 13:29 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:34 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 232 

 

post title: วนัสนัติภาพไทย 16 สิงหาคม คิดถึงเสรีไทย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200878 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 14 สิงหาคม 2551 13:41 
updated date: 04 มิถนุายน 2555 13:30 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 1640 

 

post title: บทความชาวบ้าน "รอบตวัครูไทย" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200949 

author's name: วรโชติ สินธศุิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinv

orachot 

created date: 14 สิงหาคม 2551 18:05 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 14:18 
received flowers: 0 

comments: 2 
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hits: 938 

 

post title: : เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200978 

author's name: นาย ธีรัชภทัร ลีโอ บวัค าศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/amba

ssdor 

created date: 14 สิงหาคม 2551 20:30 
updated date: 09 พฤษภาคม 2555 10:24 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 1197 

 

post title: ขาว เทา ด า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/201072 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 15 สิงหาคม 2551 09:40 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:35 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 508 

 

post title: หายไปไหน ?...คนอาชีพ (ค)ู ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/201142 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 15 สิงหาคม 2551 15:06 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:35 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 737 

 

post title: วิชาชีพครูนัน้ส าคญัไฉน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/201534 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 16 สิงหาคม 2551 17:15 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 21:47 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 11114 

 

post title: ความเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/201600 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 17 สิงหาคม 2551 06:05 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 02:26 
received flowers: 1 

comments: 10 

hits: 18359 

 

post title: ครูคืออาชีพในฝัน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/201601 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 17 สิงหาคม 2551 06:36 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 21:50 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 7674 

 

post title: รัฐธรรมนญู มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๗  สร้างรัฐสภาใหมเ่พ่ือใคร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/201660 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 17 สิงหาคม 2551 13:44 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 09:28 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 933 

 

post title: ชีวิต  การเรียนรู้ และ ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/201700 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 17 สิงหาคม 2551 17:53 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:37 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 641 

 

post title: อดุมการณ์กบัความฝัน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/202125 

author's name: นาย สรุชยั ฟอู๊าด ไวยวรรณจิตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/a_fu

ad 

created date: 19 สิงหาคม 2551 22:58 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 03:15 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 471 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/202231 

author's name: วีรพฒัน์   เงาธรรมทรรศน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weer

apat 

created date: 20 สิงหาคม 2551 16:05 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:14 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 109 

 

post title: เทคนิคการสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/202246 

author's name: บ้านดา่นชมุพล ดา่น ชมุพล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/band

anchumphol 

created date: 20 สิงหาคม 2551 16:17 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:40 
received flowers: 0 

comments: 0 
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hits: 144 

 

post title: การสอนเสริม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/202247 

author's name: supattra boonmark 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/supa

ttra_12 

created date: 20 สิงหาคม 2551 16:17 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:40 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 108 

 

post title: เทคนิการสอนภาษาไทย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/202256 

author's name: บ้านดา่นชมุพล ดา่น ชมุพล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/band

anchumphol 

created date: 20 สิงหาคม 2551 16:23 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:40 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 102 

 

post title: กิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนสะกดค า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/202261 

author's name: นางสาวระพินทร์ คงประเสริฐ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/s-t-

i-m-a-r 

created date: 20 สิงหาคม 2551 16:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:40 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 171 

 

post title: “แมพิ่มพ์ของชาต”ิ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/202288 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 20 สิงหาคม 2551 18:34 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 22:22 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 7952 

 

post title: สิ่งท่ีเรียกวา่ . . . กิจของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/202524 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 21 สิงหาคม 2551 19:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:41 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 558 

 

post title: "ครู" วา่จ้างคนอ่ืนท าผลงานวิชาการ เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของ
ตวัเอง ... ถกูต้องใช่ไหม ? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/202697 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 22 สิงหาคม 2551 16:35 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:38 
received flowers: 2 

comments: 36 

hits: 1826 

 

post title: ก่อนจะมาเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/202858 

author's name: นาง เยาวลกัษณ์ เยาว์ สิทธินนัท์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruy

ao2522 

created date: 23 สิงหาคม 2551 10:34 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 23:51 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 177 

 

post title: จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/203065 

author's name: นาย ธีรัชภทัร ลีโอ บวัค าศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/amba

ssdor 

created date: 24 สิงหาคม 2551 02:53 
updated date: 10 มิถนุายน 2555 14:55 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1821 

 

post title: ความฝันของครูผู้ ย่ิงใหญ่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/203142 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 24 สิงหาคม 2551 14:59 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 13:50 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1553 

 

post title: ครูดีย่ีสิบสี่ชัว่โมง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/203167 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 24 สิงหาคม 2551 15:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:44 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 694 

 

post title: หน้าท่ีความรับผิดชอบของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/203195 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 24 สิงหาคม 2551 18:26 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 03:28 
received flowers: 0 

comments: 3 
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hits: 9906 

 

post title: จรรยาบรรณของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/203198 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 24 สิงหาคม 2551 18:52 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 23:54 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 22301 

 

post title: พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เสดจ็ฯออก ณ พระต าหนกัเป่ียมสขุ 
วงัไกลกงัวล อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ 
นางธาริษา วฒันเกส ผู้วา่การธนาคารแห่งประเทศไทย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/203209 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 24 สิงหาคม 2551 19:50 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 738 

 

post title: เหตเุกิดจาก...ส านวน สภุาษิต ค าพงัเพย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/203253 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 25 สิงหาคม 2551 02:14 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 21:01 
received flowers: 0 

comments: 16 

hits: 12603 

 

post title: ผู้ให้ท่ีไมห่วงัผลตอบแทน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/203408 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 25 สิงหาคม 2551 17:27 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 12:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 639 

 

post title: ครูดี...ศิษย์ด ี
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/203413 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 25 สิงหาคม 2551 17:55 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 16:48 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1343 

 

post title: เกมวิทยาศาสตร์ 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/204025 

author's name: kharom pleedee 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sci-

tha-it 

created date: 28 สิงหาคม 2551 14:43 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 08:40 
received flowers: 0 

comments: 25 

hits: 16082 

 

post title: ครู วิชาชีพท่ีมเีกียรติและเป็นงานท่ีสร้างคนให้กบัสงัคม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/204031 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 28 สิงหาคม 2551 15:12 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 22:32 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1281 

 

post title: ชีีวิตครู(อตัราจ้าง)อาชีวะ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/204055 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 28 สิงหาคม 2551 16:50 
updated date: 19 กนัยายน 2555 20:45 
received flowers: 2 

comments: 28 

hits: 7097 

 

post title: เพราะแผน่ดินนีเ้ห็นคา่บชูา“ครู” 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/204133 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 29 สิงหาคม 2551 08:53 
updated date: 16 มิถนุายน 2555 17:30 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 600 

 

post title: สวสัดีคะ่  &  ครับ  พวกเราชาวครูดี 2 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/204145 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 29 สิงหาคม 2551 09:50 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:48 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 511 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมBีlog เป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/204419 

author's name: ขวญัทอง   พิมลพร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khua

ntong1998 

created date: 30 สิงหาคม 2551 15:21 
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updated date: 28 พฤษภาคม 2555 22:48 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 329 

 

post title: ฝากถึงทางสายกลางทกุท่าน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/205135 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 02 กนัยายน 2551 18:52 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:52 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 480 

 

post title: ครูท่ีด ี
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/205633 

author's name: สิบเอก วาทยทุธ watayoot ลนุล ี
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wata

yoot 

created date: 04 กนัยายน 2551 13:28 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:54 
received flowers: 0 

comments: 15 

hits: 1187 

 

post title: ขอบคณุ GotoKnow ท่ีท าให้พบเร่ืองดีๆจากคนดีๆเสมอ
...  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/205823 

author's name: ดร. อโณทยั โภคาธิกรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pano

thai 

created date: 04 กนัยายน 2551 23:54 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 1 

comments: 6 

hits: 461 

 

post title: การพฒันาการจดบนัทกึทรัพยากรในท้องถ่ินส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1เพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/205958 

author's name: นาง กนิษฐา  2551 โพธ์ิหวงั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kumk

ik 

created date: 05 กนัยายน 2551 13:34 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:55 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 229 

 

post title: เทคโนโลยี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/205980 

author's name: นาง วิไลภรณ์ นาย สจุา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vila

i_nay 

created date: 05 กนัยายน 2551 14:01 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 01:55 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 328 

 

post title: การพฒันาการจดบนัทกึทรัพยากรในท้องถ่ินส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1เพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/205994 

author's name: นาง วิไลลกัษณ์ กดุวิสยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wila

iluk2551 

created date: 05 กนัยายน 2551 14:05 
updated date: 07 พฤษภาคม 2555 19:28 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 299 

 

post title: การพฒันาการจดบนัทกึทรัพยากรในท้องถ่ินส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1เพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/206035 

author's name: ปริยา โทนกุาร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/piya

2551 

created date: 05 กนัยายน 2551 14:37 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 23:51 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 324 

 

post title: บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการเรียนรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/206264 

author's name: นายพศัดา    จิราสิทธ์ิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pasa

dajirasit 

created date: 06 กนัยายน 2551 08:49 
updated date: 03 พฤษภาคม 2555 00:54 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 339 

 

post title: ทางออกวิกฤติการเมืองไทย กบั ดร.เจิมศกัดิ์ ป่ินทอง - 
นพ.สรุพงษ์ สืบวงศ์ล ี
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/206549 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 07 กนัยายน 2551 08:43 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 15:01 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 910 

 

post title: ICT ของโรงเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/208342 

author's name: นาย วรรณะ ครูวรรณะ ผิวงาม ผิวงาม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruw

anna_p 

created date: 13 กนัยายน 2551 12:56 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:05 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 467 

 

post title: คอมพิวเตอร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/208371 
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author's name: นาย วรรณะ ครูวรรณะ ผิวงาม ผิวงาม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruw

anna_p 

created date: 13 กนัยายน 2551 13:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:05 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 322 

 

post title: ทยาวีร์  ถ า้แก้ว 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/208390 

author's name: ทยาวีร์ ถ า้แก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/joy1

98 

created date: 13 กนัยายน 2551 14:11 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 10:16 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 469 

 

post title: ความรู้สกึแรกท่ีมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/208477 

author's name: นาย พรชยั จงสวุฒัน์ชยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chai

yo1974 

created date: 13 กนัยายน 2551 18:14 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:06 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 391 

 

post title: ความรู้สกึครัง้แรกท่ีมีบลอ็คเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/208481 

author's name: นาง สธุญัญารัตน์ จงสวุฒัน์ชยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pam_

2518 

created date: 13 กนัยายน 2551 18:35 
updated date: 07 พฤษภาคม 2555 21:41 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 418 

 

post title: ชีวิตครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/208618 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 14 กนัยายน 2551 14:09 
updated date: 06 พฤษภาคม 2555 20:49 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 751 

 

post title: ครูท่ีด ี
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/208682 

author's name: นางสาว ปริชาติ ปา แซ่จงั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pari

chatjang 

created date: 14 กนัยายน 2551 20:34 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:07 

received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 243 

 

post title: เร่ืองท่ี ๓ คนเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/208804 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 15 กนัยายน 2551 13:18 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:07 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 592 

 

post title: "ในหลวง" ทรงเตือนผู้พิพากษาศาลปค. "คนผดิหวงั" 
อนัตรายส าหรับปท.ให้ "กล้าหาญ-ยึดความดี"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/208922 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 15 กนัยายน 2551 22:12 
updated date: 06 พฤษภาคม 2555 13:27 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 835 

 

post title: กาลเวลา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/209279 

author's name: สทุธิพงษ์  เพ็ชรด ี
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tum_

2550 

created date: 16 กนัยายน 2551 22:24 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:09 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 317 

 

post title: เคลลี นิวตนั เทอดทลูพ่อหลวง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/209653 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 18 กนัยายน 2551 12:02 
updated date: 13 พฤษภาคม 2555 17:23 
received flowers: 1 

comments: 100 

hits: 1988 

 

post title: ท าไมถึงอยากเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/209915 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 19 กนัยายน 2551 13:13 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 03:27 
received flowers: 0 

comments: 18 

hits: 22481 

 

post title: ครูค าทศ 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/210149 

author's name: นาย ทศพร พรหมจารย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tos_

prom 

created date: 20 กนัยายน 2551 11:09 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:13 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 197 

 

post title: เราเลิกเป็น….อาจารย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/210707 

author's name: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รชัด ชมภนิูช 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ratc

hot 

created date: 22 กนัยายน 2551 13:04 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:15 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 371 

 

post title: ครูไมม่ีความสขุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/210922 

author's name: นิภาพร ลครวงศ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kapo

om 

created date: 23 กนัยายน 2551 10:30 
updated date: 14 ธนัวาคม 2555 18:35 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 939 

 

post title: พฒันาครู คือ พฒันาชาต ิ.. ท าไมถ่กูทางมีแตพ่งักบัพงั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/210941 

author's name: นาย พินิจ พนัธ์ช่ืน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hand

yman 

created date: 23 กนัยายน 2551 12:06 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:16 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 1017 

 

post title: ข้อคิดท่ี ๖ กฎวา่ด้วยการสอนวิชา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/211149 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 24 กนัยายน 2551 05:45 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:17 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 314 

 

post title: บทคดัย่องานวิจยัครูมาลีวรรณ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/211237 

author's name: นาง กรรณิกา ประยรูพนัธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/srip

athai 

created date: 24 กนัยายน 2551 15:19 

updated date: 03 มิถนุายน 2555 14:24 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 1029 

 

post title: " คณุคือ...โค้ช" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/211286 

author's name: วิมลศรี ศษิุลวรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krum

ai 

created date: 24 กนัยายน 2551 17:53 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:18 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 617 

 

post title: โครงงาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/211474 

author's name: Mrs. Saowanee   sao Suayroop 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krus

aowanee 

created date: 25 กนัยายน 2551 12:57 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:19 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 334 

 

post title: ครูกบัการศกึษาแนวใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/211546 

author's name: นางสาว ปริชาติ ปา แซ่จงั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pari

chatjang 

created date: 25 กนัยายน 2551 18:49 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:19 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 484 

 

post title: Freedom Writer 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/211555 

author's name: นนทลี วีรชยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nont

alee 

created date: 25 กนัยายน 2551 20:10 
updated date: 08 มิถนุายน 2555 23:52 
received flowers: 0 

comments: 25 

hits: 2113 

 

post title: คณุคา่ครูดท่ีู.....? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/211604 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 25 กนัยายน 2551 23:18 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 11:00 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 986 

 

post title: AAR : การนิเทศน์นิสิตครู 5 ปี 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/211609 

author's name: ดร. สรุเชต น้อยฤทธ์ิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

chet 

created date: 25 กนัยายน 2551 23:53 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 04:01 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 704 

 

post title: คณุคือ.....โค้ช (ตอนท่ี 1) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/211818 

author's name: วีณา (ครูส้ม) วอ่งไววิทย์  
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/oran

ge 

created date: 26 กนัยายน 2551 16:37 
updated date: 03 พฤษภาคม 2555 11:55 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 436 

 

post title: คณุคือ.....โค้ช (ตอนท่ี 2) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/211825 

author's name: วีณา (ครูส้ม) วอ่งไววิทย์  
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/oran

ge 

created date: 26 กนัยายน 2551 16:58 
updated date: 07 พฤษภาคม 2555 22:55 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 443 

 

post title: รายการข้อคิดชีวิตครู  และผู้น าเสนอ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/211953 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 27 กนัยายน 2551 09:35 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 09:32 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 1107 

 

post title: การปรับตวัเองให้เข้ากบัหลกัสตูรใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/212229 

author's name: นาง สธุญัญารัตน์ จงสวุฒัน์ชยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pam_

2518 

created date: 27 กนัยายน 2551 14:38 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:17 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 388 

 

post title: การเรียนสื่อนวตักรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/212262 

author's name: นาย พรชยั จงสวุฒัน์ชยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chai

yo1974 

created date: 27 กนัยายน 2551 15:00 

updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:22 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 284 

 

post title: ครูดีๆหนึ่งคนเปลีย่นโลกได้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/212544 

author's name: ดร. อโณทยั โภคาธิกรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pano

thai 

created date: 28 กนัยายน 2551 23:52 
updated date: 30 เมษายน 2555 14:25 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 678 

 

post title: ค าปฏิญาณของข้าราชการประจ าและการเืืมือง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/212679 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 29 กนัยายน 2551 14:52 
updated date: 16 มิถนุายน 2555 21:26 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1013 

 

post title: Teacher...ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/212752 

author's name: นาย ธีรัชภทัร ลีโอ บวัค าศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/amba

ssdor 

created date: 29 กนัยายน 2551 20:19 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:24 
received flowers: 0 

comments: 16 

hits: 769 

 

post title: vdo ของคนไทย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/212817 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 30 กนัยายน 2551 07:29 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:25 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 450 

 

post title: ผลสมัมนาวางกรอบ “การเมืองใหม”่ ครัง้ท่ี 2  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/212819 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 30 กนัยายน 2551 07:40 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:25 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 485 

 

post title: หน้าท่ีของครู 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/212853 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 30 กนัยายน 2551 10:20 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 19:34 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 5931 

 

post title: เร่ืองท่ี ๑๕ ท าไมจึงเลือกเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/213128 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 01 ตลุาคม 2551 05:04 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:26 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 733 

 

post title: Writeสาระ (๒) ผมคือช่างสร้างเดก็ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/213387 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 02 ตลุาคม 2551 04:51 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:27 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 268 

 

post title: เร่ืองการมีสว่นร่วมของประชาชน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/213398 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 02 ตลุาคม 2551 06:29 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 14:22 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 1298 

 

post title: Writeสาระ(๓)  จดหมายลาครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/213725 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 03 ตลุาคม 2551 05:03 
updated date: 22 มีนาคม 2555 15:04 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 829 

 

post title: อยากรู้จกัเพ่ือนใหมค่ะ่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/213868 

author's name: ทยาวีร์ ถ า้แก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/joy1

98 

created date: 03 ตลุาคม 2551 16:37 

updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:30 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 363 

 

post title: ประโยชน์เดก็? ประโยชน์ครู? ประโยชน์ชาต?ิ หรือประโยชน์
ใคร? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/214243 

author's name: นาย ปิยะวฒุิ พรมประดิษฐ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruw

oot 

created date: 05 ตลุาคม 2551 21:50 
updated date: 15 มิถนุายน 2555 22:08 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 1012 

 

post title: ฉนัจะเป็นแสงสวา่งให้กบัเธอ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/214245 

author's name: วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dhwi

tch 

created date: 05 ตลุาคม 2551 22:01 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 23:15 
received flowers: 0 

comments: 13 

hits: 870 

 

post title: เพ่ือนพ้องน้องพ่ีชาวโกทโูนว์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/214344 

author's name: คณุครู วรางค์ภรณ์ เน่ืองจากอวน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wara

ngporn_11 

created date: 06 ตลุาคม 2551 13:07 
updated date: 11 มิถนุายน 2555 18:48 
received flowers: 0 

comments: 41 

hits: 643 

 

post title: สูค่วามครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/214364 

author's name: บหุงา กองสขุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/bung

a1 

created date: 06 ตลุาคม 2551 14:11 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:32 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 358 

 

post title: ความเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/214376 

author's name: บหุงา กองสขุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/bung

a1 

created date: 06 ตลุาคม 2551 14:34 
updated date: 01 พฤษภาคม 2555 14:26 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 1013 
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post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/214400 

author's name: บหุงา กองสขุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/bung

a1 

created date: 06 ตลุาคม 2551 15:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:33 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 350 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/214723 

author's name: สธิุดา   ดีสา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suti

dadeesa 

created date: 07 ตลุาคม 2551 14:48 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:34 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 317 

 

post title: ส านึกได้เพราะ...ศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/214749 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 07 ตลุาคม 2551 16:02 
updated date: 18 พฤษภาคม 2555 14:43 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 777 

 

post title: สดุท้ายต้องมาเป็นครู ตอน 2 ตอ่จากท่ีแล้ว 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/215283 

author's name: Raiwan Raksapol 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rrpo

lrrak 

created date: 09 ตลุาคม 2551 18:08 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:37 
received flowers: 0 

comments: 13 

hits: 391 

 

post title: การใช้ก าลงั อาวธุ ท าร้ายประชาชน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/215546 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 10 ตลุาคม 2551 16:06 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:38 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 687 

 

post title: ผืนดินท่ีแตกตา่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/215733 

author's name: เฉลิมศกัดิ ์chalermsak yauwasopa 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chal

ermsak_m 

created date: 11 ตลุาคม 2551 12:48 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:40 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 1093 

 

post title: การแก้ปัญหาด้วยการมีสต ิ   
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/215765 

author's name: สายวรีย์  เจริญผล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/saiw

aree 

created date: 11 ตลุาคม 2551 15:03 
updated date: 30 เมษายน 2555 10:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 131 

 

post title: อาชีพครู.... นีแ้หละท่ีหนอูยากเป็น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/215811 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 11 ตลุาคม 2551 16:09 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 03:18 
received flowers: 0 

comments: 16 

hits: 4762 

 

post title: 06.ใครคือครู (ครูคือใคร) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/216139 

author's name: pis ratana 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/piss

amair 

created date: 12 ตลุาคม 2551 21:27 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:42 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 492 

 

post title: Writeสาระ(๗) เกิดอะไรขึน้นะ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/216975 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 16 ตลุาคม 2551 15:19 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 256 

 

post title: @ รู้ไม๊คะ ESAR คืออะไร @ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/216993 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 16 ตลุาคม 2551 16:26 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 20:53 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 843 
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post title: นโยบายเยียวยาครูผู้ไมผ่า่นการประเมิน "วิทยฐานะ" ช่วยพฒันา
วงการครูให้สงูขึน้จริงหรือ ? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/217459 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 19 ตลุาคม 2551 00:32 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:38 
received flowers: 4 

comments: 101 

hits: 10865 

 

post title: @.การย่ืนวิทยฐานะ..ตลุาคม 2551..@ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/217797 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 20 ตลุาคม 2551 18:01 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:51 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 664 

 

post title: เร่ือง ขอเรียนเชิญรวมสมัมนา “จบัมือภาคธรุกิจ – 
สถาบนัการศกึษา เรงพฒันาศกัยภาพโลจิสติกสไทย” 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/218143 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 22 ตลุาคม 2551 13:46 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:53 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 573 

 

post title: Write สาระ (๑๐) สงัคมห้าม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/218203 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 22 ตลุาคม 2551 16:38 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 02:54 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 295 

 

post title: ท าอย่างไรองค์กรวิชาชีพครูจึงจะเข้มแขง็ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/218316 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 23 ตลุาคม 2551 11:40 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 15:28 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1666 

 

post title: ทหารหาญแห่งคา่ยธนะรัชต์ร่วมเรียนหลกัสตูรวิชาชีพครู รุ่น  
1/2551 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/218709 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 25 ตลุาคม 2551 13:24 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 17:09 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 10191 

 

post title: คือคนในความทรงจ า : ต้นแบบและค าขอบคณุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/219201 

author's name: Mr. Chatubhoom 

Bhoomiboonchoo 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/view

bhoom 

created date: 27 ตลุาคม 2551 23:21 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:20 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 125 

 

post title: ลกัษณะครูท่ีนกัเรียนชอบและลกัษณะนกัเรียนท่ีครูชอบ  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/220007 

author's name: นาย ณรงค ์krunarong เพ็ชรเส้ง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rong

_nakhon 

created date: 31 ตลุาคม 2551 15:52 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 20:23 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 1229 

 

post title: ครูรุ่นเก่า  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/220836 

author's name: ธรรมดา ธรรมดา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tuma

da 

created date: 05 พฤศจิกายน 2551 09:00 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 03:11 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 315 

 

post title: แหลง่เรียนรู้จากศนูย์กลางความรู้แห่งชาติ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/222711 

author's name: นาย ณรงค ์krunarong เพ็ชรเส้ง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rong

_nakhon 

created date: 13 พฤศจิกายน 2551 17:52 
updated date: 29 พฤษภาคม 2555 22:53 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 397 

 

post title: ข้อคิดท่ี (๒๑)   พระคณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/223198 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 15 พฤศจิกายน 2551 20:23 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 03:23 
received flowers: 0 
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comments: 0 

hits: 374 

 

post title: ครูหิวเลือด..อาจารย์กระหายเงิน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/224394 

author's name: Mr mn Phetnachak 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nmin

tra 

created date: 20 พฤศจิกายน 2551 21:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 03:30 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 393 

 

post title: ข้าวต้ม..แดค่ณุครูท่ีรัก.. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/225511 

author's name: ลดาวลัย์ ศรีสวุรรณ (อปุระ) 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kunl

adar 

created date: 25 พฤศจิกายน 2551 23:16 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 03:36 
received flowers: 0 

comments: 52 

hits: 939 

 

post title: ใครท าลายเกียรติภมูิของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/226504 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 01 ธนัวาคม 2551 07:26 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 03:42 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 740 

 

post title: แนวเดียวกนัคยุกนัหนกุหนาน(สนกุสนาน) : พืน้ฐานคนเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/227037 

author's name: นาย สรุชยั ฟอู๊าด ไวยวรรณจิตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/a_fu

ad 

created date: 03 ธนัวาคม 2551 11:06 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 03:44 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 312 

 

post title: หลกัสตูรครูแกนน าเรียนรู้เท่าทนัเกม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/227483 

author's name: อาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/arch

angoh 

created date: 05 ธนัวาคม 2551 11:48 
updated date: 30 เมษายน 2555 21:32 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 649 

 

post title: การบริโรงเรียนแบบมีสว่นร่วม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/227740 

author's name: พิมพ์ใจ พิมพ์ พืชทองหลาง 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pimj

ai191 

created date: 06 ธนัวาคม 2551 15:39 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 03:49 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 280 

 

post title: ทางสายกลาง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/227756 

author's name: วิทยา ปอย จิตเงิน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/witt

haya1 

created date: 06 ธนัวาคม 2551 15:51 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 03:49 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 254 

 

post title: "ปัจจยัแห่งความส าเร็จ" ของคณุภาพการศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/228215 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 08 ธนัวาคม 2551 18:25 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 21:56 
received flowers: 0 

comments: 24 

hits: 2201 

 

post title: การเลื่อนวิทยฐานะ คศ.2 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/230660 

author's name: นาย วิทยา หน่อค า 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/witt

aya1 

created date: 19 ธนัวาคม 2551 14:02 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 21:02 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 888 

 

post title: ครูกบัเดก็ ( ต้องการ )พิเศษ...... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/230680 

author's name: นาย  ยงยศ โคตรภธูร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yong

yosk 

created date: 19 ธนัวาคม 2551 15:39 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:06 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 415 

 

post title: ศิลปะบ าบดั...น้องป2 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/230849 

author's name: นาย  ยงยศ โคตรภธูร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yong

yosk 

created date: 20 ธนัวาคม 2551 11:19 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:07 
received flowers: 0 

comments: 4 
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hits: 400 

 

post title: สอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/230957 

author's name: นิภาพร ลครวงศ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kapo

om 

created date: 20 ธนัวาคม 2551 22:45 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:07 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 638 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/230966 

author's name: นางสาว กฤษณา สวุรรณเจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krid

sana03 

created date: 20 ธนัวาคม 2551 23:20 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:07 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 416 

 

post title: เวทีระพีเสวนา : ๑๒ . การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ศ.
นพ.วิจารณ์ พานิช  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/231218 

author's name: วิมลศรี ศษิุลวรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krum

ai 

created date: 22 ธนัวาคม 2551 14:34 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:09 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 519 

 

post title: ท า  ืาผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยะฐานะืด้้วยการพฒันาโรงเรียนทัง้
โรงเรียนร่วมกนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/231295 

author's name: นาย เชาว์ พนัธ์น้อย 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/paao

obtong 

created date: 22 ธนัวาคม 2551 22:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:09 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 608 

 

post title: ไชโย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/232302 

author's name: นาย ชยัทศัน์ เรืองบญุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chai

tas 

created date: 28 ธนัวาคม 2551 11:53 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:16 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 347 

 

post title: ก าลงัใจครูคือศิษย์ 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/232363 

author's name: นางสาว วารีรัตน์  ศน. วารีรัตน์ (ศน.เม) สติ
ราษฎร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/apom

omay 

created date: 28 ธนัวาคม 2551 20:43 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:17 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 142 

 

post title: บนัทึกแรกของครูบ้าน ๆ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/233226 

author's name: อทิตยา   ครูนะห์ ศรีวิรัตน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khru

_atity 

created date: 03 มกราคม 2552 21:01 
updated date: 07 พฤษภาคม 2555 18:18 
received flowers: 0 

comments: 23 

hits: 482 

 

post title: ๔๖. โรงเรียนวนัครู(๒๕๐๔) และบ้านตาลิน อ าเภอหนองบวั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/233623 

author's name: วิรัตน์  ค าศรีจนัทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wira

tkmsr 

created date: 06 มกราคม 2552 13:32 
updated date: 14 กนัยายน 2555 10:42 
received flowers: 1 

comments: 41 

hits: 13588 

 

post title: ..ค าขวญัวนัครู..2552.. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235220 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 14 มกราคม 2552 19:47 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 20:05 
received flowers: 0 

comments: 24 

hits: 2000 

 

post title: เพลงบชูาครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235285 

author's name: sawarin lertwat 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/swar

in 

created date: 15 มกราคม 2552 10:29 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 23:04 
received flowers: 0 

comments: 57 

hits: 6999 

 

post title: ครูไทยภายใต้ระบบการศกึษาใหม ่น่าเหน็ใจนะครับ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235391 

author's name: ดร. ประพนธ์ ผาสขุยืด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/prap

on 
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created date: 15 มกราคม 2552 16:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:34 
received flowers: 0 

comments: 20 

hits: 1157 

 

post title: ..ไมม่ีครู..ไมม่ีวนันี.้. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235432 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 15 มกราคม 2552 19:55 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:34 
received flowers: 0 

comments: 16 

hits: 411 

 

post title: ครู : ครูในความทรงจ า ในความหมาย ของอิสรชน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235448 

author's name:  นาย นที  นท สรวารี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/issa

rachon 

created date: 15 มกราคม 2552 21:25 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:34 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 452 

 

post title: วนัครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235485 

author's name: นาย ประกาศิต  ปอ ประกอบผล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chum

pong 

created date: 16 มกราคม 2552 06:53 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:34 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 402 

 

post title: ..แดค่ณุครู..ด้วยดวงใจ.. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235486 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 16 มกราคม 2552 07:02 
updated date: 29 มีนาคม 2555 14:09 
received flowers: 0 

comments: 24 

hits: 606 

 

post title: วนัครู & ครูคือใคร? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235493 

author's name: ทนนั ภิวงศ์งาม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tana

npi 

created date: 16 มกราคม 2552 08:59 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 1 

comments: 44 

hits: 1345 

 

post title: สนามหลวง ชนบท บนดอย : ครูข้างถนน ครูชีวิต ตวัจริง
เสียงจริง  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235497 

author's name:  นาย นที  นท สรวารี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/issa

rachon 

created date: 16 มกราคม 2552 09:25 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:34 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 498 

 

post title: ขอเชิดชคูรู..คนนี.้.ท่ีสอนสัง่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235510 

author's name: ลดาวลัย์ ศรีสวุรรณ (อปุระ) 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kunl

adar 

created date: 16 มกราคม 2552 10:47 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 21:42 
received flowers: 0 

comments: 37 

hits: 726 

 

post title: แด.่..ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235515 

author's name: นาย กิตติพงศ์ พลเสน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/cupm

anager 

created date: 16 มกราคม 2552 10:58 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:35 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 525 

 

post title: ประวตัิ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235570 

author's name: นายศกัดา  กะแหมะเตบ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kere

en2 

created date: 16 มกราคม 2552 14:03 
updated date: 08 พฤษภาคม 2555 10:25 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 393 

 

post title: ..ครูคนแรก..คือพ่อแม.่.... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235591 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 16 มกราคม 2552 15:56 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 12:09 
received flowers: 0 

comments: 18 

hits: 1122 

 

post title: การจดัการนวตักรรมและสาระสนเทศ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235609 

author's name: นายศกัดา  กะแหมะเตบ 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kere

en2 

created date: 16 มกราคม 2552 17:07 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:35 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 214 

 

post title: ประวตัิ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235612 

author's name: เพ็ญนภา สมบนัดาล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aosc

ymail 

created date: 16 มกราคม 2552 17:11 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:35 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 249 

 

post title: การจดัการนวตักรรมและสารสนเทศ  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235613 

author's name: เพ็ญนภา สมบนัดาล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aosc

ymail 

created date: 16 มกราคม 2552 17:13 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:35 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 195 

 

post title: ..ศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีความสขุ คือ ของขวญัอนัล า้คา่มาก
ท่ีสดุส าหรับครู.. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235622 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 16 มกราคม 2552 18:18 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:35 
received flowers: 0 

comments: 18 

hits: 479 

 

post title: ครูคนสดุท้าย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235626 

author's name: ประสิทธ์ิ หนกูุ้ ง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/praa

sitt 

created date: 16 มกราคม 2552 19:01 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:35 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 331 

 

post title: ประทีปของชีวิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235634 

author's name: ดร. ทิพวลัย์ สีจนัทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/inne

rpeace 

created date: 16 มกราคม 2552 19:50 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 13:21 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 830 

 

post title: ผู้เช่ียวชาญ...ท าให้เร่ืองยากกลายเป็นง่าย...
Uncertainty of Measurement  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/235674 

author's name: ดร. อโณทยั โภคาธิกรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pano

thai 

created date: 16 มกราคม 2552 23:54 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 16:52 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 828 

 

post title: 18. พิมพ์งาน??? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/236026 

author's name: amena mena mashla 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/amen

amas 

created date: 19 มกราคม 2552 09:48 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:38 
received flowers: 0 

comments: 40 

hits: 694 

 

post title: ประวตัิ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/236060 

author's name: วิลาวรรณ รามทศัน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vila

sinee7 

created date: 19 มกราคม 2552 12:01 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:38 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 313 

 

post title: ประวตัิ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/236232 

author's name: กานดา สิงขรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kand

a14 

created date: 20 มกราคม 2552 10:45 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:39 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 222 

 

post title: เน่ืองในวนัครูแห่งชาต ิ
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/236339 

author's name: กิตติกร นิลมานตั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kitt

ikorn 

created date: 20 มกราคม 2552 17:12 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 23:34 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 385 

 

post title: ท่ีสดุของความเป็นอาจารย์คืออะไร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/236367 
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author's name: Mr mn Phetnachak 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nmin

tra 

created date: 20 มกราคม 2552 19:22 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 09:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 704 

 

post title: ครูชายแดนใต้ขอระบายความในใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/236565 

author's name: นายศกัดา  กะแหมะเตบ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kere

en2 

created date: 21 มกราคม 2552 18:15 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 14:28 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1248 

 

post title: ครูชายแดนใต้ขอระบายความในใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/236565 

author's name: นายศกัดา  กะแหมะเตบ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kere

en2 

created date: 21 มกราคม 2552 18:15 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 14:28 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1248 

 

post title: เดก็ชายบอยหายไป 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/236614 

author's name: ดอกไม้ ปานพาน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kett

awa 

created date: 22 มกราคม 2552 05:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:41 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 460 

 

post title: .อบรมงานการเงิน กบัโปรแกรมระบบบญัชี... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/237049 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 23 มกราคม 2552 23:27 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 08:00 
received flowers: 1 

comments: 19 

hits: 1684 

 

post title: บนัทึก..จดหมายถึงครูคมิ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/237054 

author's name: ลดาวลัย์ ศรีสวุรรณ (อปุระ) 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kunl

adar 

created date: 24 มกราคม 2552 01:36 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:25 
received flowers: 0 

comments: 56 

hits: 1774 

 

post title: ชีวิตครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/237208 

author's name: สภุาพร ส ุผลิรัตน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/supl

irat 

created date: 24 มกราคม 2552 20:10 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:44 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 482 

 

post title: "ครู คือครูของพวกเราตลอดไป" ณ กระดานด าของโรงเรียนแห่ง
หนึ่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/237520 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 25 มกราคม 2552 16:22 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:38 
received flowers: 1 

comments: 43 

hits: 1368 

 

post title: ธรรมใกล้ตวั : ระลกึถงึพระคณุ “ครู” 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/237641 

author's name: อาจารย์ แพรภทัร ยอดแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/prae

pat 

created date: 26 มกราคม 2552 11:24 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 426 

 

post title: กบนอกกะลา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/238459 

author's name: Tiwawan Siriphan 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tiwa

wan2523 

created date: 29 มกราคม 2552 23:46 
updated date: 19 พฤษภาคม 2555 09:17 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 405 

 

post title: @..เร่ิมรับนกัเรียน.2552.บนเวบ็ไซต์..@ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/238688 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 31 มกราคม 2552 07:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:52 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 490 

 

post title: milk run 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/238693 
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author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 31 มกราคม 2552 08:19 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 15:00 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 2970 

 

post title: เฮ่อ..นกัเรียนมธัยมสมยันี ้!! 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/238866 

author's name: Kai Pawic 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aman

egai 

created date: 31 มกราคม 2552 23:53 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 01:29 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 981 

 

post title: Happy-Go-Lucky : ส ารวจความคิดเหน็เร่ือง 
“ท่ีสดุในโรงเรียน” 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/238909 

author's name: kit 20m 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kit2

0m 

created date: 01 กมุภาพนัธ์ 2552 10:21 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 15:03 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 640 

 

post title: @..ถ่านไม้..กู้ ชีพ..@ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/238983 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 01 กมุภาพนัธ์ 2552 18:04 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 10:03 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 2284 

 

post title: พ่ีสาวท่ีแสนดี...พยาบาลไร้หมวก... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/239241 

author's name: สพุฒัน์ ใจงาม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/bukp

at 

created date: 03 กมุภาพนัธ์ 2552 00:48 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:55 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 571 

 

post title: ๘๐. ***เสียงของครูบ้านนอก*** 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/239549 

author's name: อิงจนัทร์ ณ เรือนปัน้หยา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rusc

hadawon 

created date: 04 กมุภาพนัธ์ 2552 12:03 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 04:56 

received flowers: 0 

comments: 26 

hits: 189 

 

post title: ทศันะ : เป็นครู หรือ อาจารย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/240042 

author's name: ดร. สมชาย แสงอ านาจเดช 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/u-

sabai-d 

created date: 06 กมุภาพนัธ์ 2552 14:15 
updated date: 11 มิถนุายน 2555 20:01 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 508 

 

post title: Doubt : รายการปัญหาชีวิตและสขุภาพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/240543 

author's name: kit 20m 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kit2

0m 

created date: 08 กมุภาพนัธ์ 2552 12:41 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 21:57 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 805 

 

post title: The Reader : ผู้ ท่ีรู้หนงัสือกบัจ านวนการอา่นในประเทศ
ไทยเรา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/240763 

author's name: kit 20m 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kit2

0m 

created date: 09 กมุภาพนัธ์ 2552 12:52 
updated date: 07 มิถนุายน 2555 10:22 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 710 

 

post title: ใครคือครู ครูคือใคร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/240853 

author's name: Ratchanok y. 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pook

ankaew 

created date: 09 กมุภาพนัธ์ 2552 21:39 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 05:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 242 

 

post title: ใครคือครู ครูคือใคร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/240854 

author's name: Ratchanok y. 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pook

ankaew 

created date: 09 กมุภาพนัธ์ 2552 21:48 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 00:08 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 632 

 

post title: 22. แดน่ก "วิไพฑรูย์" ผู้เป็นทัง้เพ่ือนและน้อง 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/240904 

author's name: amena mena mashla 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/amen

amas 

created date: 10 กมุภาพนัธ์ 2552 09:43 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 05:03 
received flowers: 0 

comments: 33 

hits: 888 

 

post title: พบครู 2 คน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/241331 

author's name: Mr. Tanu Polbhun 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chow

nan 

created date: 11 กมุภาพนัธ์ 2552 23:21 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 05:05 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 385 

 

post title: วนัปัจฉิม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/241449 

author's name: สพุตัรา พสัโอ นาหมื่น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

attra_pus 

created date: 12 กมุภาพนัธ์ 2552 10:29 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 05:05 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 250 

 

post title: วนักีฬาสีวิทยาลยัอาชีวขอนแก่น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/241460 

author's name: สพุตัรา พสัโอ นาหมื่น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

attra_pus 

created date: 12 กมุภาพนัธ์ 2552 10:42 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 03:35 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 829 

 

post title: รักนะ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/241484 

author's name: สพุตัรา พสัโอ นาหมื่น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

attra_pus 

created date: 12 กมุภาพนัธ์ 2552 11:04 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 05:05 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 196 

 

post title: จะจบแล้วนะคะ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/241500 

author's name: สพุตัรา พสัโอ นาหมื่น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

attra_pus 

created date: 12 กมุภาพนัธ์ 2552 11:14 

updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 05:05 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 145 

 

post title: น่ารักจงั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/241502 

author's name: สพุตัรา พสัโอ นาหมื่น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

attra_pus 

created date: 12 กมุภาพนัธ์ 2552 11:18 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 05:05 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 137 

 

post title: สขุสนัต์วนัวาเลนไทน์ Happy valentine ' 
day 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/241936 

author's name: ช่อระดา แก้วก้าว กิจจากรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yeen

cy_narak 

created date: 13 กมุภาพนัธ์ 2552 20:09 
updated date: 27 พฤษภาคม 2555 21:48 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 1114 

 

post title: 10 น า้สมนุไพร รักษาโรค 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/242013 

author's name: ช่อระดา แก้วก้าว กิจจากรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yeen

cy_narak 

created date: 14 กมุภาพนัธ์ 2552 07:31 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 12:20 
received flowers: 0 

comments: 23 

hits: 12855 

 

post title: ..กมุภาพนัธ์.เดือนแห่งการประเมิน.. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/243317 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 19 กมุภาพนัธ์ 2552 19:37 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 05:14 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 489 

 

post title: เทียนน้อย..ปลายนา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/244236 

author's name: ณฎัฐ์ จฑุาสงฆ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chut

harsong 

created date: 23 กมุภาพนัธ์ 2552 22:08 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 05:19 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 256 

 

post title: สอบปลายภาค 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/244816 

author's name: สพุตัรา พสัโอ นาหมื่น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

attra_pus 

created date: 26 กมุภาพนัธ์ 2552 09:20 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 05:21 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 176 

 

post title: วนัท่ีมีความสขุท่ีสดุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/244820 

author's name: สพุตัรา พสัโอ นาหมื่น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

attra_pus 

created date: 26 กมุภาพนัธ์ 2552 09:32 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 05:21 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 177 

 

post title: คืนนีบ้้านพสัโอมีหมอล า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/244829 

author's name: สพุตัรา พสัโอ นาหมื่น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

attra_pus 

created date: 26 กมุภาพนัธ์ 2552 09:55 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 05:21 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 194 

 

post title: ความสขุและความฝัน...ในวนัแห่งความรัก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/245282 

author's name: ดร. ทิพวลัย์ สีจนัทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/inne

rpeace 

created date: 27 กมุภาพนัธ์ 2552 16:18 
updated date: 16 มิถนุายน 2555 22:55 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 1582 

 

post title: เรียนเพ่ือรู้และแบ่งปัน จดจ ามาจากคณุครูท่านหนึ่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/245584 

author's name: จริยา ไวศยารัทธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phus

upa 

created date: 28 กมุภาพนัธ์ 2552 22:27 
updated date: 13 กนัยายน 2555 15:03 
received flowers: 4 

comments: 26 

hits: 752 

 

post title: ชีวิตครูสูฝั่นไกล 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/245670 

author's name: เมธินี ตรีรัตน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mayt

hinee25 

created date: 01 มีนาคม 2552 13:30 

updated date: 09 เมษายน 2555 17:16 
received flowers: 0 

comments: 80 

hits: 1344 

 

post title: ระเบียบอปัยศ ท่ีท าให้ครูขาดศกัดิ์ศรี และจิตวิญญาณความเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/245859 

author's name: วรโชติ สินธศุิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinv

orachot 

created date: 02 มีนาคม 2552 14:03 
updated date: 24 พฤษภาคม 2555 22:16 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 499 

 

post title: ครูขาช่วยด้วย? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/248217 

author's name: wantana -  saisaard 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sais

aard 

created date: 13 มีนาคม 2552 17:45 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 05:37 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 305 

 

post title: สปัดาห์วนัวิทยาศาสตร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/248360 

author's name: พลบัพลงึ พลบัพลงึ สีชมพ ู
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/lily

_pink 

created date: 14 มีนาคม 2552 10:21 
updated date: 31 พฤษภาคม 2555 20:07 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 527 

 

post title: 26. จากการท าวิทยฐานะช านาญการพิเศษถึงท่านขนุเวฬวุนัวาปี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/248884 

author's name: amena mena mashla 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/amen

amas 

created date: 16 มีนาคม 2552 21:07 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 18:29 
received flowers: 0 

comments: 62 

hits: 1731 

 

post title: คนอย่างนัน้ไมใ่ชเ่พ่ือนหรอก เป็นแคตู่้ขายน า้อดัลม  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/249426 

author's name: เจได วฆ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wara

vhuti 

created date: 18 มีนาคม 2552 23:10 
updated date: 18 พฤษภาคม 2555 17:39 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 553 

 

post title:  ครูท าอย่างไรก็ผิด 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/249468 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 19 มีนาคม 2552 10:08 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 23:15 
received flowers: 0 

comments: 18 

hits: 1655 

 

post title: 27. ความเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/251232 

author's name: amena mena mashla 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/amen

amas 

created date: 27 มีนาคม 2552 11:48 
updated date: 18 เมษายน 2555 10:01 
received flowers: 0 

comments: 68 

hits: 1028 

 

post title: นกัเรียนผู้โง่เขลา (3-15) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/253664 

author's name: หยัง่ราก ฝากใบ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wanl

apax 

created date: 05 เมษายน 2552 20:09 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 06:05 
received flowers: 0 

comments: 38 

hits: 1085 

 

post title: หวงัใจวา่ครูของเดก็ๆจะไมล่ืม??? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/253703 

author's name: Mr. Ibrahim H.K. Alam 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/alam

house 

created date: 05 เมษายน 2552 22:20 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 06:05 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 608 

 

post title: สายเลือดหมออนามยั ครูผู้ให้ ผู้สร้างหมออนามยัแห่งอีสาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/254671 

author's name: เศรษฐพงศ์ ครูหมออนามยั จ่าตา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krum

ohanamai 

created date: 09 เมษายน 2552 14:29 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 11:03 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 533 

 

post title: รับรองต้องดีแน่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/254772 

author's name: ดอกไม้ ปานพาน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kett

awa 

created date: 09 เมษายน 2552 22:02 

updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 06:10 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 382 

 

post title: อยากขอบคณุ...คณุครูในโลกเสมือน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/255502 

author's name: อญัชลี หนรูัตน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mocc

a_team 

created date: 14 เมษายน 2552 17:39 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 06:14 
received flowers: 0 

comments: 20 

hits: 520 

 

post title: ผลงานทางวิชาการ..ถ้าไมไ่ด้น าไปใช้จริงกน็่าเสียดาย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/256160 

author's name: นาย นิมิตร เพ็งสมยา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nira

mit 

created date: 18 เมษายน 2552 22:39 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 06:19 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 495 

 

post title: ความประทบัใจในความเมตตาของ ครูผู้สร้าง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/257454 

author's name: ภาวดี น้อยอาษา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/t_op

al 

created date: 26 เมษายน 2552 10:09 
updated date: 16 มิถนุายน 2555 12:28 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 484 

 

post title: @..โครงการ..คืนครู...ให้นกัเรียน..@ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/261403 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 15 พฤษภาคม 2552 20:17 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 15:27 
received flowers: 0 

comments: 42 

hits: 3218 

 

post title:   ๑.เรืองจ้างกลางชลเปลีย่ว 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/261731 

author's name: อิงจนัทร์ ณ เรือนปัน้หยา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rusc

hadawon 

created date: 17 พฤษภาคม 2552 19:16 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 06:48 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 372 

 

post title: ..คืนครูให้นกัเรียน ระยะท่ี 2.. 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/261951 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 18 พฤษภาคม 2552 20:48 
updated date: 15 มิถนุายน 2555 09:53 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 770 

 

post title: **..คืนครู..ให้นกัเรียน.กบัครูธรุการ..** 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/262338 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 20 พฤษภาคม 2552 19:12 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 06:07 
received flowers: 0 

comments: 24 

hits: 1314 

 

post title: @..เยียวยาครู..e-training.ครัง้ท่ี 1.@ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/262506 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 21 พฤษภาคม 2552 18:26 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 22:39 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 1114 

 

post title: ""เยียวยา e-training ครัง้ท่ี 1"" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/262997 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 24 พฤษภาคม 2552 19:06 
updated date: 11 มิถนุายน 2555 21:13 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 1547 

 

post title: "ของขวญัของแผน่ดิน" ... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/263499 

author's name: Mr.Direak Manmanah 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nino

2499 

created date: 26 พฤษภาคม 2552 13:19 
updated date: 01 พฤษภาคม 2555 13:05 
received flowers: 0 

comments: 30 

hits: 578 

 

post title: @.E-training.เยียวยา..@ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/264420 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 29 พฤษภาคม 2552 20:31 
updated date: 08 มิถนุายน 2555 21:51 

received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 756 

 

post title: น่ีกระมงัคือเหตผุลในควนัปืน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/264508 

author's name: นาย สรุชยั ฟอู๊าด ไวยวรรณจิตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/a_fu

ad 

created date: 30 พฤษภาคม 2552 08:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:01 
received flowers: 0 

comments: 26 

hits: 1024 

 

post title: @..Pre-test E-training ครูช านาญการ
พิเศษ..@  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/264646 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 30 พฤษภาคม 2552 20:29 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 15:23 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 685 

 

post title: แดค่รูผู้ เสียสละ : การสญูเสียท่ีย่ิงใหญ่ของพืน้ท่ี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/265350 

author's name: ประสิทธ์ิ หนกูุ้ ง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/praa

sitt 

created date: 03 มิถนุายน 2552 06:17 
updated date: 06 มิถนุายน 2555 18:55 
received flowers: 0 

comments: 16 

hits: 718 

 

post title: 022  :  คิดฮอดครูอีสานเด้อคะ่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/265513 

author's name: ศิรประภา ตลุยสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sira

prapha_y 

created date: 03 มิถนุายน 2552 19:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:06 
received flowers: 0 

comments: 17 

hits: 338 

 

post title: @..การจดัท าข้อมลูพืน้ฐานทางการศกึษา ระยะท่ี 1..@ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/265516 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 03 มิถนุายน 2552 19:50 
updated date: 07 มิถนุายน 2555 14:03 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 880 

 

post title: ไหว้ครู 



86 

 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/265649 

author's name: ทนนั ภิวงศ์งาม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tana

npi 

created date: 04 มิถนุายน 2552 13:43 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 10:16 
received flowers: 0 

comments: 38 

hits: 2240 

 

post title: ทุ่มสดุตวั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/265869 

author's name: วราภรณ์ ดอกไผ ่ธรรมทิพย์สกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tham

tipsakul 

created date: 04 มิถนุายน 2552 20:50 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:07 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 357 

 

post title: ครู.....จิตใจมอดไหม้พร้อมท่ีจะลาออกทกุเมื่อ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/266313 

author's name: นาย วิสทิธ์ิ      ศรีแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sing

ha_thekop 

created date: 06 มิถนุายน 2552 15:06 
updated date: 28 พฤษภาคม 2555 21:52 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 920 

 

post title: จดุเร่ิมต้น...ตนเอง...ครอบครัว...ครู...คนและสิ่งท่ี
ผมรัก.... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/266462 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 07 มิถนุายน 2552 10:25 
updated date: 06 มิถนุายน 2555 18:13 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 539 

 

post title: แดค่รูผู้ เสียสละ : การสญูเสียครูของแผน่ดนิอีกครัง้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/266555 

author's name: ประสิทธ์ิ หนกูุ้ ง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/praa

sitt 

created date: 07 มิถนุายน 2552 21:02 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:11 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 454 

 

post title: ปรากฎการณ์ไพดีสู้ช่มุชนเพ่ือทกัษะชีวิตเดก็พิเศษ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/266607 

author's name: อาจารย์ ดร. ศภุลกัษณ์ เขม็ทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/supa

lakpop 

created date: 08 มิถนุายน 2552 08:51 
updated date: 06 มิถนุายน 2555 13:52 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 1525 

 

post title: 96. มสุลิมจ๋าท าอะไรกนัอยู่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/267200 

author's name: somdej godir 

sangwiman(maslah) 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/somd

ejmas 

created date: 10 มิถนุายน 2552 18:47 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 16:50 
received flowers: 0 

comments: 44 

hits: 2883 

 

post title: บทเรียนแรกเพ่ือเข้าสูค่วามเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/267362 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 11 มิถนุายน 2552 10:41 
updated date: 08 พฤษภาคม 2555 14:23 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 452 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/268115 

author's name: รุ่งอรุณ เกษรมาลา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/roon

g02 

created date: 14 มิถนุายน 2552 15:04 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:18 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 266 

 

post title: ครูผู้ เป็นทนุทางสงัคมเพ่ือพฒันาทนุมนษุยชาติ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/268150 

author's name: พรระวี สีเหลืองสวสัดิ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/msso

cialcapital 

created date: 14 มิถนุายน 2552 18:14 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:18 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 458 

 

post title: กระบอกเสียง..หรือจะสู้กระบอกปืน  (แดค่รู...ผู้เสียสละ) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/268726 

author's name: .... แสงแห่งความดี แสงศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sang

sri 

created date: 17 มิถนุายน 2552 11:30 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 14:26 
received flowers: 0 

comments: 50 

hits: 2012 
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post title: บนเส้นทางมากค าถาม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/268884 

author's name: นาย สรุชยั ฟอู๊าด ไวยวรรณจิตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/a_fu

ad 

created date: 17 มิถนุายน 2552 23:02 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:22 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 401 

 

post title: O-Net NT ชีช้ะตานกัเรียนเก่งออ่นจริงหรือ? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/269942 

author's name: วรโชติ สินธศุิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinv

orachot 

created date: 22 มิถนุายน 2552 10:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 220 

 

post title: คศ.3 ล าบาก เมื่อกรรมการตา่งคา่ย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/269968 

author's name: วรโชติ สินธศุิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinv

orachot 

created date: 22 มิถนุายน 2552 12:04 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 272 

 

post title: สิ่งดีดีท่ีควรเอาอย่าง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/270158 

author's name: นางสาว จริยา อินทรรัศมี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kung

jariya 

created date: 22 มิถนุายน 2552 22:19 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:28 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 186 

 

post title: ครูกบัภาษาท่ีใช้กบันกัเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/270260 

author's name: นาย อิบรอเฮม มสุตอฟา หะยีสาอิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/musa

_ibm 

created date: 23 มิถนุายน 2552 11:26 
updated date: 28 พฤษภาคม 2555 16:26 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 979 

 

post title: ..ข้อมลูโรงเรียน ครู นกัเรียนรายบคุคล SMIS.. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/270484 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 23 มิถนุายน 2552 21:39 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 09:48 
received flowers: 0 

comments: 12 

hits: 780 

 

post title: บทบาทของครูกบัการเปลี่ยนแปลงทศันคติการคอร์รัปชัน่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/272129 

author's name: นาย จิรเมธ คลงัทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jira

met 

created date: 30 มิถนุายน 2552 06:36 
updated date: 08 พฤษภาคม 2555 20:36 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 398 

 

post title: [วยัเดก็:7] : ในรัว้โรงเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/272252 

author's name: suphamart  kladchareon 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

amart 

created date: 30 มิถนุายน 2552 15:02 
updated date: 04 พฤษภาคม 2555 11:17 
received flowers: 0 

comments: 55 

hits: 1138 

 

post title: ##  TKT กบัครูภาษาองักฤษ  ## 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/272686 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 02 กรกฎาคม 2552 05:26 
updated date: 05 มิถนุายน 2555 20:25 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 2637 

 

post title: ขดัเกลาจิตคืองานท่ีมเีกียรติของบรรดาครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/272732 

author's name: นาย อิบรอเฮม มสุตอฟา หะยีสาอิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/musa

_ibm 

created date: 02 กรกฎาคม 2552 10:02 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 21:00 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 1488 

 

post title: รายงานการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง  การ
บวก ลบ  คณู หารเศษสว่น  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  
5 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/272905 

author's name: นาย ทองสง่า ผอ่งแผ้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tong

-snga 

created date: 02 กรกฎาคม 2552 20:24 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 06:35 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 3409 
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post title: นึกวา่อาจารย์ธรรมศาสตร์ท่ีไหน...มาไกลถึงบ้านพกัผม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/272994 

author's name: นาย สรุชยั ฟอู๊าด ไวยวรรณจิตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/a_fu

ad 

created date: 03 กรกฎาคม 2552 10:19 
updated date: 15 เมษายน 2555 18:50 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 459 

 

post title: [วยัเดก็:8] : โรงเรียนของเราน่าอยู่...คณุครูใจดีทกุคน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/273012 

author's name: suphamart  kladchareon 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

amart 

created date: 03 กรกฎาคม 2552 10:43 
updated date: 29 พฤษภาคม 2555 19:12 
received flowers: 0 

comments: 36 

hits: 925 

 

post title: จริยธรรม-จรรยาบรรณครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/273313 

author's name: นาย มนตรี ก๊ิก พนัธ์ค า 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mont

rip 

created date: 03 กรกฎาคม 2552 22:11 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 15:19 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 432 

 

post title: ปฏิรูปรอบ ๒ สร้างโอกาส- เติมเตม็คณุภาพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/273544 

author's name: ภาณพุร พงศ์สวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/panu

porn 

created date: 04 กรกฎาคม 2552 18:48 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:43 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 339 

 

post title: นโยบายการพฒันาครูอตัราจ้าง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/274050 

author's name: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวฒัน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dran

nop 

created date: 06 กรกฎาคม 2552 19:15 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:45 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 466 

 

post title: เราสร้างเดก็ดี เดก็ดีสร้างโลก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/274590 

author's name: ดร. ทิพวลัย์ สีจนัทร์ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/inne

rpeace 

created date: 08 กรกฎาคม 2552 22:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:48 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 607 

 

post title: ครูคือ นกั "เจียระไน" มใิช่ "ตลุาการ" ... (ว.วชิร
เมธี) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/275693 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 11 กรกฎาคม 2552 22:50 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 15:45 
received flowers: 0 

comments: 12 

hits: 1794 

 

post title: ง่ายๆ เร่ิมจากตวัครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/275924 

author's name: นาย จกัรกฤษณ์ กริช จนัทะคณุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jant

akoon 

created date: 12 กรกฎาคม 2552 20:19 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:54 
received flowers: 0 

comments: 18 

hits: 424 

 

post title: การน าเสนอผลงานวิจยั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/276655 

author's name: โรงเรียนบ้านพงสิม ต าบลจานแสนไชย อ าเภอห้วยทบัทนั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pong

sims 

created date: 15 กรกฎาคม 2552 09:35 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 07:57 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 294 

 

post title: ครู ::: การเป็นครูไมใ่ชเ่ร่ืองยาก* 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/276713 

author's name: สเุมษา จ ารูญศิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/happ

ilymay 

created date: 15 กรกฎาคม 2552 13:07 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 01:05 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 646 

 

post title: ประสบการณ์ในการท าผลงานอ.3 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/277059 

author's name: pareerat oob pactkaew 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pare

erat 

created date: 16 กรกฎาคม 2552 15:32 
updated date: 11 มิถนุายน 2555 17:17 
received flowers: 0 
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comments: 4 

hits: 433 

 

post title: การจดัการนวตักรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/277678 

author's name: พชัรี ปุ๋ ม บญุแจด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/patc

hareeb 

created date: 18 กรกฎาคม 2552 11:38 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 08:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 142 

 

post title: สื่อท่ีไมเ่ลือกข้าง....สมุเชือ้ไฟ...ให้คนไทยฆ่ากนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/277681 

author's name: วสนัต์ ปัญญา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

npanya 

created date: 18 กรกฎาคม 2552 11:50 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 08:02 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 481 

 

post title: การศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/278473 

author's name: ratchaneewan saengow 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ratc

haneewan_joy 

created date: 20 กรกฎาคม 2552 19:46 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 08:05 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 224 

 

post title: ร็อบบานี : ครูหรือมอุลัลิมท่ีอิสลามต้องการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/278973 

author's name: นาย อิบรอเฮม มสุตอฟา หะยีสาอิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/musa

_ibm 

created date: 22 กรกฎาคม 2552 09:39 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 13:52 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 1420 

 

post title: แนะน าตวั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/279432 

author's name: จรวน ใจแสน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/char

ual 

created date: 23 กรกฎาคม 2552 15:58 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 08:09 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 211 

 

post title: ดอกไม้ไหว้ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/281092 

author's name: P.O.1 Voottipong Noihuahad 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/voot

tipong 

created date: 28 กรกฎาคม 2552 22:34 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 15:30 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1708 

 

post title: ลุ้นผลิตครูท้องถ่ินแก้ขาดแคลน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/281360 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 29 กรกฎาคม 2552 21:57 
updated date: 23 มีนาคม 2555 15:56 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 604 

 

post title: การจดัการเรียนการสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/281474 

author's name: สารนิติ  บญุประสพ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/boon

prasop 

created date: 30 กรกฎาคม 2552 10:40 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 08:19 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 238 

 

post title: จีพ้ฒันาคณุภาพบณัฑิตครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/282153 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 01 สิงหาคม 2552 16:16 
updated date: 07 มิถนุายน 2555 11:54 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 927 

 

post title: วา่ท่ีคณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/282471 

author's name: มทิุตา พานิช 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/poon

palang 

created date: 02 สิงหาคม 2552 18:05 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 08:23 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 249 

 

post title: คณุครูท่ีรักและเคารพอย่างสดุซึง้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/282487 

author's name: พระ(มหา) วิชิต ชิต สมถวิล(ฐิตธมฺโม) 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tham

matit 

created date: 02 สิงหาคม 2552 19:40 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 08:23 
received flowers: 0 

comments: 10 
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hits: 393 

 

post title: ครู อาจารย์ ผู้สอน แบบอิสลาม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/282595 

author's name: โชคชยั  อามีน ศภุภิญโญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/supa

pinyoo 

created date: 03 สิงหาคม 2552 11:38 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 08:24 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 400 

 

post title: นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/283112 

author's name: นาย  บญุชยั กณัตวิสิฐ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/zhen

gke-1999 

created date: 04 สิงหาคม 2552 19:25 
updated date: 27 พฤษภาคม 2555 09:04 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 236 

 

post title: การสง่เสริมสขุภาพช่องปากเดก็สถานการณ์ปัจจบุนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/284254 

author's name: ก่ิงเพชร จนัทร์ทิพย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/petc

harida 

created date: 07 สิงหาคม 2552 14:47 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:39 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 63 

 

post title: โครงการสง่เสริมการผลิตครู (สควค)สาขาวิทย์-คณิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/285106 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 08 สิงหาคม 2552 20:25 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 13:29 
received flowers: 0 

comments: 41 

hits: 10918 

 

post title: อีกหนึ่งเหตผุลท่ีต้องมาเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/286058 

author's name: นาย พินิจ พนัธ์ช่ืน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hand

yman 

created date: 11 สิงหาคม 2552 08:21 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 11:48 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 815 

 

post title: ยกเคร่ืองหลกัสตูรครู5ปีหลงัพบข้อบกพร่อง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/286278 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 11 สิงหาคม 2552 19:51 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 06:26 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 3173 

 

post title: “แม”่ คือ ครูในดวงใจ... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/286499 

author's name: ปภงักร  วงศ์ชิดวรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/papa

ngkorn 

created date: 12 สิงหาคม 2552 15:13 
updated date: 10 มิถนุายน 2555 10:43 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 506 

 

post title: ครูผู้ "ดแูลจิต..." 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/286825 

author's name: ปภงักร  วงศ์ชิดวรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/papa

ngkorn 

created date: 13 สิงหาคม 2552 14:37 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:39 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 273 

 

post title: บรรจนุกัศกึษาทนุครู5ปีสะดดุ ขอนแก่นเขต1ไร้ครหาเรียกเงิน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/286897 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 13 สิงหาคม 2552 18:37 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 12:13 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 2404 

 

post title: วิทยาศาสตร์001 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/287681 

author's name: เกศพิบลูย์ เกศ ดีมลู 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ketp

ibool 

created date: 15 สิงหาคม 2552 14:39 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 08:45 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 168 

 

post title: ผู้เช่ียวชาญแนะ วิธีเลีย้งลกู+สอนเดก็ยคุใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/288048 

author's name: นพ. วลัลภ พรเรืองวงศ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wull

opporn 

created date: 16 สิงหาคม 2552 15:06 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 08:47 
received flowers: 0 

comments: 0 
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hits: 408 

 

post title: ปฏิรูปการศกึษารอบ 2 ผา่น ครม.“จริุนทร์” ชสูร้างคนไทย
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/289478 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 20 สิงหาคม 2552 19:44 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 20:49 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 2455 

 

post title: ...ร้านอาหารบนเรือจ้าง... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/289536 

author's name: sphuth sphuth sphuth 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sphu

th 

created date: 20 สิงหาคม 2552 22:44 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 08:53 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 377 

 

post title: กวีวรรคทอง (๘๒) ทกุขท่ี์แผดผลาญ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/290455 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 24 สิงหาคม 2552 05:39 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 18:46 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 628 

 

post title:  อีก 5 ปี ถึงวิกฤต"ครุ-ศกึษาศาสตร์"  จีร้ัฐยกเคร่ือง-ฟัน
ธงช้าครูมีปัญหาทัง้ระบบ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/290739 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 24 สิงหาคม 2552 23:37 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 18:31 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 2035 

 

post title: ๖.หญ้าคา.หญ้า"ครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/291714 

author's name: Mr. Udom Thongchang 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sams

uk222 

created date: 27 สิงหาคม 2552 22:58 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 16:40 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 1383 

 

post title: ใคร?..ขงั..ผอ. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/291761 

author's name: NONGYAO CHAMCHOY 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nong

yao_chamchoy 

created date: 28 สิงหาคม 2552 06:05 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:41 
received flowers: 0 

comments: 42 

hits: 480 

 

post title: กายเป็นครู แตใ่จไมใ่ช่ครูกเ็ทา่นัน้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/292568 

author's name: นายพงศกร จนัทร์แจม่ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pong

saa 

created date: 30 สิงหาคม 2552 11:00 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 09:06 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 201 

 

post title: คือ...ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/293335 

author's name: วิภาวรรณ เรืองวิรัตน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kru_

wipawan 

created date: 01 กนัยายน 2552 14:57 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 09:09 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 353 

 

post title: ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนนุกระบวนการเรียนรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/293521 

author's name: พระครูประพฒัน์ธรรมกิจ (พระอาจารย์เสน่ห์) 
thuachob 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sane

dhammatipoo 

created date: 02 กนัยายน 2552 06:22 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 21:34 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 902 

 

post title:  Thailand International 

Logistics Fair 2009 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/293855 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 03 กนัยายน 2552 10:53 
updated date: 14 พฤษภาคม 2555 16:03 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 731 

 

post title: สมศกัดิ ์ มีนาค 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/294016 

author's name: สมศกัดิ ์ แป๊ว มีนาค 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/soms

ak33333 

created date: 03 กนัยายน 2552 19:49 
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updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 09:12 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 52 

 

post title: บทท่ี 1 ความประทบัใจแรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/294250 

author's name: patchara tang chuewangkam 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tang

noy 

created date: 04 กนัยายน 2552 11:58 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 09:13 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 144 

 

post title: สมศกัดิ ์ มีนาค 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/294428 

author's name: สมศกัดิ ์ แป๊ว มีนาค 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/soms

ak33333 

created date: 04 กนัยายน 2552 21:51 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 09:14 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 48 

 

post title: ความหมายของผลงานทางวิชาการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/294442 

author's name: นาย ทรงศกัดิ์ พิราบขาว ภเูก้าแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/song

sak-pookaokeaw 

created date: 04 กนัยายน 2552 22:40 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 12:24 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 532 

 

post title: ใจครู จิตพระโพธิสตัว ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/295719 

author's name: Dayvil devil 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dayv

il 

created date: 08 กนัยายน 2552 13:13 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 20:02 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 1043 

 

post title: "ครูเพ่ือศิษย์" และ "ศษิย์เพ่ือครู"... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/295824 

author's name: Mr.Direak Manmanah 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nino

2499 

created date: 08 กนัยายน 2552 19:03 
updated date: 26 มีนาคม 2555 21:04 
received flowers: 0 

comments: 26 

hits: 613 

 

post title: บทประพนัธ์อ าลาแดศ่ษิยา...จากใจครูผู้สอน 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/295945 

author's name: นาย สรุชยั ฟอู๊าด ไวยวรรณจิตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/a_fu

ad 

created date: 09 กนัยายน 2552 06:46 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 17:28 
received flowers: 0 

comments: 25 

hits: 746 

 

post title: สดๆคะ่ +++...ภาพและเสยีงบรรยากาศสดๆ วนัเกษียณอายุ
ราชการ ( วนัมทิุตาจิต คารวะ) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/298179 

author's name: นาง กิตติญาณี ไมม่ ีหิริศกัดิ์สกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/lumb

oo 

created date: 16 กนัยายน 2552 15:06 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 09:30 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 400 

 

post title: ครูดี คือครูในดวงใจของทกุคน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/299242 

author's name: ประสิทธ์ิ หนกูุ้ ง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/praa

sitt 

created date: 20 กนัยายน 2552 16:57 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 20:52 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 618 

 

post title: ผมถกูท าโทษครับ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/299477 

author's name: Phornphon Srimoaon 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phor

nphon 

created date: 21 กนัยายน 2552 14:21 
updated date: 16 มิถนุายน 2555 02:30 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 710 

 

post title: อปุมาเร่ือง ครู: ขอแคเ่ป็นผืนดิน อนัอดุม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/300174 

author's name: อ.ทพ.ดร. สธีุ สขุสเุดช 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sute

e_gotoknow 

created date: 23 กนัยายน 2552 17:58 
updated date: 30 เมษายน 2555 18:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 471 

 

post title: ครู 10 ประเภท 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/300185 

author's name: ยงยทุธ   ยอดมงคล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yong

_handsome 
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created date: 23 กนัยายน 2552 19:11 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 09:39 
received flowers: 0 

comments: 32 

hits: 504 

 

post title: บรุุษไปรษณีย์ ผู้สื่อขา่ว และผู้จดักระบวนการเรียนรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/301558 

author's name: นาย สรุเชษฐ เวชชพิทกัษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

chetv 

created date: 28 กนัยายน 2552 18:57 
updated date: 15 เมษายน 2555 12:22 
received flowers: 0 

comments: 13 

hits: 1019 

 

post title: กลอนของศิษย์มอบแดค่รู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/303187 

author's name: นาง มาลินี ธนารุณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dhan

arun 

created date: 04 ตลุาคม 2552 16:30 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 19:46 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 3271 

 

post title: กลอนของครู.....เรียกหาศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/303249 

author's name: นาง มาลินี ธนารุณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dhan

arun 

created date: 04 ตลุาคม 2552 17:57 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 13:50 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1126 

 

post title: ธรุะไมใ่ช ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/304496 

author's name: นาย อิบรอเฮม มสุตอฟา หะยีสาอิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/musa

_ibm 

created date: 09 ตลุาคม 2552 13:57 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 21:48 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 450 

 

post title: การขอเดินทางไปตา่งประเทศ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/304850 

author's name: KEWIKA POOMDEE 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/itom

555 

created date: 10 ตลุาคม 2552 20:41 
updated date: 10 กนัยายน 2555 22:18 
received flowers: 0 

comments: 44 

hits: 12338 

 

post title: ท าไมการประเมินจึงสร้างทกุขใ์ห้ครูทัว่แผน่ดิน 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/305014 

author's name: นาย พินิจ พนัธ์ช่ืน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hand

yman 

created date: 11 ตลุาคม 2552 17:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 10:02 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 403 

 

post title: ครูช านาญการพิเศษ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/305094 

author's name: นางปริญญา หนึ่ง จนัตรา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nang

916 

created date: 12 ตลุาคม 2552 00:42 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 10:02 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 359 

 

post title: วิกฤติ! ‘ครูของครู’  เร่ืองใหญ่ของระบบอดุมศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/305488 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 13 ตลุาคม 2552 11:39 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:45 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 487 

 

post title: ครูร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกบันกัเรียนอย่างไร? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/307254 

author's name: นาย สรุเชษฐ เวชชพิทกัษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

chetv 

created date: 20 ตลุาคม 2552 22:03 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 10:14 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 462 

 

post title: ชีวิตท่ีพอเพียง : ๘๖๕. สะเทือนใจกบัชีวิตครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/307791 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 22 ตลุาคม 2552 15:18 
updated date: 11 มิถนุายน 2555 03:46 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 811 

 

post title: เร่ืองสวยๆ งามๆ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/308558 

author's name: นาง อษุณีย์   koy ย่ียวน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ussa

nee 

created date: 26 ตลุาคม 2552 10:47 



94 

 

updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 10:21 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 126 

 

post title: เทคนิคการว่ิงมาราธอนเพ่ือสขุภาพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/308613 

author's name: นาง อษุณีย์   koy ย่ียวน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ussa

nee 

created date: 26 ตลุาคม 2552 14:34 
updated date: 03 มิถนุายน 2555 20:01 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 445 

 

post title: เทคนิคการคลายเครียด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/308620 

author's name: นาง อษุณีย์   koy ย่ียวน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ussa

nee 

created date: 26 ตลุาคม 2552 15:03 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 10:21 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 167 

 

post title: 25 วิธีท่ีจะท าให้มีความสขุในชีวิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/308621 

author's name: นาง อษุณีย์   koy ย่ียวน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ussa

nee 

created date: 26 ตลุาคม 2552 15:06 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 10:21 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 348 

 

post title: อวยพรวนัเกิดศ.คนึง ฦๅไชย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/308667 

author's name: ปณุฑวิชญ์ ฉตัรมงคลชาต ิ
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pund

awish 

created date: 26 ตลุาคม 2552 16:09 
updated date: 07 มกราคม 2556 00:20 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 327 

 

post title: TQF กบัชีวิตความเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/309414 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 29 ตลุาคม 2552 11:19 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 10:25 
received flowers: 0 

comments: 12 

hits: 484 

 

post title: ครู 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/310068 

author's name: นายวิโรจน์   โรจน์ ทองงาม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wiro

te75 

created date: 01 พฤศจิกายน 2552 07:42 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 10:29 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 169 

 

post title: โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/310979 

author's name: จารุณี ก้อนสนัทดั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jaru

nee2498 

created date: 04 พฤศจิกายน 2552 22:32 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 01:45 
received flowers: 0 

comments: 23 

hits: 5589 

 

post title: เรียน โลจิสติกส์ผา่นเจโทร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/312692 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 11 พฤศจิกายน 2552 14:39 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 23:48 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 808 

 

post title: พระราชด ารัส วนัพธุท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2535 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/313022 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 12 พฤศจิกายน 2552 15:50 
updated date: 01 มิถนุายน 2555 13:54 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 649 

 

post title: ครูคนเก่า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/313795 

author's name: นาง กมลพร ศิลา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruh

inbannwang 

created date: 16 พฤศจิกายน 2552 04:23 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 10:46 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 160 

 

post title: รวมมิตรลกูศิษย์จอมกวน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/314335 

author's name: พิชชา ถนอมเสียง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ocsc

kku 

created date: 18 พฤศจิกายน 2552 11:20 
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updated date: 17 มิถนุายน 2555 00:15 
received flowers: 0 

comments: 33 

hits: 636 

 

post title: มาท าแบบประเมนิความสามารถของบคุคลในการปรับตวัและฟืน้ตวั
ภายหลงัท่ีพบกบัเหตกุารณ์วิกฤต กนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/314579 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 19 พฤศจิกายน 2552 10:11 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 22:00 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 702 

 

post title: วนันีว้นัเสาร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/315022 

author's name: ไมซาเร๊าะ ขนุรักษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mair

oh 

created date: 21 พฤศจิกายน 2552 09:13 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 10:53 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 205 

 

post title: ในวนัท่ี...ฝนตก... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/315208 

author's name: ไมซาเร๊าะ ขนุรักษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mair

oh 

created date: 22 พฤศจิกายน 2552 09:20 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 10:54 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 156 

 

post title: รายงานสด...ครูกบัภาวะผู้น า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/315219 

author's name: พิชชา ถนอมเสียง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ocsc

kku 

created date: 22 พฤศจิกายน 2552 10:13 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 14:17 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 1129 

 

post title: บนัทึกคนสานเครือขา่ย MS-PCARE ๑๒ : 
outcome mapping sharing ๘ - เสียงกูจ่ากครูใหญ่  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/316193 

author's name: นาย เตม็ศกัดิ์ พึ่งรัศมี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ptem

sak 

created date: 26 พฤศจิกายน 2552 07:03 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 15:46 
received flowers: 0 

comments: 24 

hits: 877 

 

post title: ครุพนัธุ์ใหมเ่รียนสาขาท่ีขาดแคลน จบแล้วบรรจเุลย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/317566 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 01 ธนัวาคม 2552 23:51 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 02:56 
received flowers: 0 

comments: 17 

hits: 9818 

 

post title: เร่ือง: ขอเชิญร่วมงานบรรยายและอภิปรายวิชาการ เร่ือง ลาง
และนิมิตทางเศรษฐกิจของไทย ปี 2010 ฟรี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/318830 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 08 ธนัวาคม 2552 10:56 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:12 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 311 

 

post title: เป็นครูไมไ่ด้ง่าย...แตก่็ไมไ่ด้ยาก...จนท าไมไ่ด้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/318972 

author's name: ไมซาเร๊าะ ขนุรักษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mair

oh 

created date: 08 ธนัวาคม 2552 20:28 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:12 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 352 

 

post title: writeสาระ (๒๙) ผมหดัเขียนกลอน “ดิน โคลน ฟ้า” 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/319114 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 09 ธนัวาคม 2552 14:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:14 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 255 

 

post title: โลกของเฮา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/319180 

author's name: อดิศา สา บญุสวสัดิ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/b_lo

ve_b 

created date: 09 ธนัวาคม 2552 18:41 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:14 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 157 

 

post title: โลกของเฮา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/319188 

author's name: อดิศา สา บญุสวสัดิ์ 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/b_lo

ve_b 

created date: 09 ธนัวาคม 2552 18:54 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:14 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 174 

 

post title: โลกของเฮา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/319189 

author's name: อดิศา สา บญุสวสัดิ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/b_lo

ve_b 

created date: 09 ธนัวาคม 2552 18:57 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:14 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 191 

 

post title: พระราชด ารัส 5 ธนัวาคม ปี 2552 บ้านเมืองปกติสขุ ใน
หลวง ก็ทรงมีความสขุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/319541 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 11 ธนัวาคม 2552 13:22 
updated date: 15 มิถนุายน 2555 14:34 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 813 

 

post title: การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/320691 

author's name: ยวุดี หลอ่ตาย ทองหลอม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/b_lo

ve_f 

created date: 16 ธนัวาคม 2552 13:08 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 17:25 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1332 

 

post title: ตลาดนดันกัเรียน...เมื่อหน ูๆ เรียนรู้...จากประสบการณ์
จริง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/321384 

author's name: ไมซาเร๊าะ ขนุรักษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mair

oh 

created date: 19 ธนัวาคม 2552 08:28 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 14:28 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 635 

 

post title: สร้างแรงบนัดาลใจและกระตุ้นให้เกิดพลงัในการเรียนรู้พฒันา...
หน้าท่ีแท้จริงของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/321577 

author's name: ดร. อโณทยั โภคาธิกรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pano

thai 

created date: 19 ธนัวาคม 2552 23:49 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:29 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 419 

 

post title: จดัคา่ยคณิตศาสตร์ 52 ปชน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/321636 

author's name: นายอนตุตร ค าวงษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krut

un 

created date: 20 ธนัวาคม 2552 10:40 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:29 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 322 

 

post title: RFID ในชีวิตประจ าวนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/321871 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 21 ธนัวาคม 2552 11:40 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 22:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1048 

 

post title: วิทยฐานะ สร้าง หรือท าลายขวญัก าลงัใจครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/322657 

author's name: นาย ทรงศกัดิ์ พิราบขาว ภเูก้าแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/song

sak-pookaokeaw 

created date: 24 ธนัวาคม 2552 15:51 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:34 
received flowers: 1 

comments: 3 

hits: 686 

 

post title: รับจดัท า ออกแบบ CAI 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/322743 

author's name: ศิริลกัษณ์  อ่ิมแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/iams

hiri 

created date: 24 ธนัวาคม 2552 22:48 
updated date: 28 พฤษภาคม 2555 22:51 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 181 

 

post title: คณุธรรมจริยธรรมของครูตามหลกัศาสนาพทุธ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/323091 

author's name: พระครูประพฒัน์ธรรมกิจ (พระอาจารย์เสน่ห์) 
thuachob 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sane

dhammatipoo 

created date: 26 ธนัวาคม 2552 12:22 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 22:44 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 3327 
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post title: บนัทึกนกัอา่น(๑๖) ระบบการศกึษาชัน้ยอด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/323513 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 27 ธนัวาคม 2552 21:06 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:38 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 161 

 

post title: ช่วงเดือนธนัวา นกัเรียนไมไ่ด้เรียนเท่าไร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/324392 

author's name: นายอนตุตร ค าวงษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krut

un 

created date: 01 มกราคม 2553 09:11 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 157 

 

post title: กลบัไปดงูานปีใหมท่ี่โรงเรียนเดิม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/324395 

author's name: นายอนตุตร ค าวงษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krut

un 

created date: 01 มกราคม 2553 09:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 179 

 

post title: ครูไทยพนัธุ์ใหมใ่นยคุปฏิรูป 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/325799 

author's name: นาย อทุยั สติมัน่ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/utha

i_sat 

created date: 08 มกราคม 2553 09:38 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 00:28 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 695 

 

post title: ก่อนวนัครู (๑) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/325957 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 08 มกราคม 2553 20:14 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:51 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 150 

 

post title: ก่อนวนัครู(๒) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/326957 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 11 มกราคม 2553 20:16 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:55 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 127 

 

post title: ก่อนวนัครู (๔) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/327099 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 12 มกราคม 2553 10:39 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:56 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 237 

 

post title: ก่อนวนัครู (๕) ของสกัการะครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/327166 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 12 มกราคม 2553 14:06 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 11:56 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 231 

 

post title: ๑๖ มกราคม วนัครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/327880 

author's name: กลัยาณี ถนอมแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kany

a_nee 

created date: 14 มกราคม 2553 13:37 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:51 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 465 

 

post title: ครูในดวงใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/328352 

author's name: รศ.ดร. พระมหา หรรษา  นิธิบณุยากร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phra

mahahansa 

created date: 15 มกราคม 2553 17:48 
updated date: 15 มิถนุายน 2555 17:23 
received flowers: 1 

comments: 5 

hits: 498 

 

post title: แดค่ณุครูด้วยดวงใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/328520 

author's name: นาง ประกาย ประกาย~natachoei 
ท่ี~natadee  พิทกัษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kai_

jazz 

created date: 16 มกราคม 2553 12:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 12:01 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 406 
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post title: 93.มองการศกึษาไทย ในวนัครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/328626 

author's name: pis ratana 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/piss

amair 

created date: 16 มกราคม 2553 23:33 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 12:01 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 395 

 

post title: แด.่.. ครูผู้ทรงธรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/328645 

author's name: รศ.ดร. พระมหา หรรษา  นิธิบณุยากร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phra

mahahansa 

created date: 17 มกราคม 2553 01:27 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 12:01 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 389 

 

post title: ภาพยนตร์โฆษณา "ครูฝึกสอน" กบัค าถามท่ีวา่ "ครูท่ีดีคือ
อะไร?" (จาก ดนิสอทู่ สู ่ดินสอแหลม) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/328770 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 17 มกราคม 2553 17:59 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 20:50 
received flowers: 0 

comments: 71 

hits: 2398 

 

post title: สงัคมไทยลืมยกย่องอาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/329052 

author's name: ประเสริฐ ศรีแสนปาง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sris

anpang1 

created date: 18 มกราคม 2553 22:52 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 21:55 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 285 

 

post title: ลงโทษด้วยเมตตา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/329399 

author's name: นาย สรุเชษฐ เวชชพิทกัษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

chetv 

created date: 20 มกราคม 2553 09:24 
updated date: 18 เมษายน 2555 14:24 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 517 

 

post title: เมื่อครู หรือ ผู้บริหาร ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม จะ"วางมือ" 
หรือจะ "ร่วมมือ"ด ี
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/329764 

author's name: เชาว์ พนัธ์น้อยและคณะ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pbru

pt551 

created date: 21 มกราคม 2553 13:09 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 00:17 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 1220 

 

post title: บ่น ภาค ไมอ่ยากเป็น "ค"ู อยากเป็น "ครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/330358 

author's name: นาย ศีลชยั อิก าเหนิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rebo

rt 

created date: 23 มกราคม 2553 17:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 12:09 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 154 

 

post title: ม.ขอนแก่นแนะโรงงานนม แก้ 5 ข้อจ ากดัโลจิสตกิส์ขาเข้า 
(1) 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/331712 

author's name: นาย p VIC 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scmm

an 

created date: 28 มกราคม 2553 11:24 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 01:40 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1142 

 

post title: ดาวน์โหลดแผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับครูชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 1 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/332010 

author's name: kharom pleedee 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sci-

tha-it 

created date: 29 มกราคม 2553 12:37 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 11:52 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 2598 

 

post title: หลกัสตูรโรงเรียนในเมือง-ชนบท 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/332273 

author's name: บตุรดา จนัทเสน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/cond

edee 

created date: 30 มกราคม 2553 12:04 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 12:17 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 218 

 

post title: ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมครูสอนผู้ไมรู้่หนงัสือ 
ส านกังาน กศน.จงัหวดัปทมุธานี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/333650 

author's name: ศรช.วดักลางคลองสาม กศน.อ าเภอคลองหลวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/watk

arngklong3nfe 

created date: 03 กมุภาพนัธ์ 2553 21:56 
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updated date: 17 มิถนุายน 2555 20:37 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 534 

 

post title: ใครต้องการหม้อหงุข้าวพลงังานแสงอาทิตย์ เชิญ ทางนี ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/333954 

author's name: pravit  sudprasurt 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/trai

ningcenter 

created date: 05 กมุภาพนัธ์ 2553 00:08 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 13:49 
received flowers: 1 

comments: 4 

hits: 2235 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/334506 

author's name: ปวเรศ มดุไธสง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kuwa

rn 

created date: 07 กมุภาพนัธ์ 2553 09:58 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 12:26 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 168 

 

post title: บคุลากร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/335525 

author's name: โรงเรียนอนบุาลสระบรีุ ศนูย์เดก็ปฐมวยัต้นแบบ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kind

er_saburi 

created date: 11 กมุภาพนัธ์ 2553 11:55 
updated date: 15 มิถนุายน 2555 21:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 782 

 

post title: เปลี่ยนสายงานดีไหม ?? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/336730 

author's name: ลาภลกัษณ์-พ.   ทองธรรมชาต ิ
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/larp

alak 

created date: 15 กมุภาพนัธ์ 2553 15:29 
updated date: 30 พฤษภาคม 2555 14:35 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 356 

 

post title: ๐ การศกึษาไทย...? ๐ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/336841 

author's name: ธีรุตม์ กลุปราโมทย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sday

oo 

created date: 15 กมุภาพนัธ์ 2553 21:15 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 12:36 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 201 

 

post title: ความส าคญัของครู 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/337591 

author's name: Mr. fakhruddeen abdul aziz 

yunu 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/blac

k_dahlia 

created date: 18 กมุภาพนัธ์ 2553 01:53 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 11:15 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 8494 

 

post title: จะท าอย่างไรดี กบัแผงโซลา่เซลล์ท่ีเสยีหาย 20-30% .ใน
โครงการรัฐบาลท่ีแล้ว 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/337824 

author's name: pravit  sudprasurt 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/trai

ningcenter 

created date: 18 กมุภาพนัธ์ 2553 19:41 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 12:37 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1370 

 

post title: ข้อสอบยาก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/338731 

author's name: ดอกไม้ ปานพาน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kett

awa 

created date: 21 กมุภาพนัธ์ 2553 05:47 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:54 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 455 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/338743 

author's name: ธนิตร ธนิตร คณุารักษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aira

di 

created date: 21 กมุภาพนัธ์ 2553 08:48 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:54 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 228 

 

post title: จีนไปใหญ่เอาไมห่ยดุเร่ืองพลงัแสงอาทิตย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/339466 

author's name: pravit  sudprasurt 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/trai

ningcenter 

created date: 23 กมุภาพนัธ์ 2553 19:15 
updated date: 09 มิถนุายน 2555 11:56 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 569 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ เมื่อจิตอาสา ฟังหมากสีดาคยุกบัคนไทย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/340974 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 01 มีนาคม 2553 21:54 
updated date: 15 มิถนุายน 2555 20:37 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 464 

 

post title: ครูท่ีดีนัน้เร่ิมเห็นได้ยากขึน้ทกุที 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/342298 

author's name: นาย รักพงษ์ ค าพีระ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ubon

475 

created date: 06 มีนาคม 2553 11:26 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 12:59 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 194 

 

post title: ยายอาย ุ80 ก็เป็นครู ของผมเช่นกนั (ภมูิปัญญาชาวบ้าน) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/343505 

author's name: วรโชติ สินธศุิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinv

orachot 

created date: 11 มีนาคม 2553 13:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:04 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 268 

 

post title: โครงงานนกัเรียน 53  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/343520 

author's name: วรโชติ สินธศุิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinv

orachot 

created date: 11 มีนาคม 2553 14:40 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 13:38 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 3221 

 

post title: ไฟเขียว"ครูพนัธุ์ใหม"่ แทนอตัราเกษียณ4พนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/343944 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 13 มีนาคม 2553 10:09 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 09:36 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 716 

 

post title: นิยาม...ความเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/344060 

author's name: ไมซาเร๊าะ ขนุรักษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mair

oh 

created date: 13 มีนาคม 2553 18:32 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 09:29 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 424 

 

post title: ค้นหาตนเอง ι ถ้าคิดจะรักก็ต้องพร้อมท่ีจะเสี่ยง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/344416 

author's name: ภาวดี น้อยอาษา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/t_op

al 

created date: 15 มีนาคม 2553 08:11 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:08 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 373 

 

post title: ก าจดัครูเลว ประเทศไทยท าได้ไหม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/344679 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 16 มีนาคม 2553 08:24 
updated date: 22 มีนาคม 2555 14:16 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 554 

 

post title: ศิษย์อกตญัญ?ู??หาวา่ครูไมม่ีน า้ยา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/345642 

author's name: krupu A 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pits

ini502 

created date: 19 มีนาคม 2553 21:33 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 21:04 
received flowers: 0 

comments: 21 

hits: 812 

 

post title: เมื่อคิดจะไป ก าลงัใจ การทบทวน และค าวา่ "สงสารเดก็ๆ" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/345717 

author's name: นาย สรุชยั ฟอู๊าด ไวยวรรณจิตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/a_fu

ad 

created date: 20 มีนาคม 2553 08:10 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:13 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 464 

 

post title: เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นของประชาชน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/345779 

author's name: ---------------------- ขนมจาก 
----------------------- The Foolish 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nate

have 

created date: 20 มีนาคม 2553 12:47 
updated date: 08 มิถนุายน 2555 08:26 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 687 

 

post title: ทนุใหมม่าแรง ครูพนัธุ์ใหม ่30,000 ทนุ แตต้่องเก่งและด ี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/345897 

author's name: Pramote Srichomchuen 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 20 มีนาคม 2553 21:46 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:14 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 1020 

 

post title: สพฐ.ประกาศสอบบรรจคุรูผู้ช่วย 57เขต รับสมคัร 20-26
เม.ย.2553นี ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/346083 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 21 มีนาคม 2553 23:35 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 16:39 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 2286 

 

post title: โลกนีไ้มม่ีอะไรสมบรูณ์แบบ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/346228 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 22 มีนาคม 2553 14:36 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:38 
received flowers: 1 

comments: 32 

hits: 1154 

 

post title: ครูหวัใจนกัเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/346405 

author's name: พลายพิชยั พลาย ืิศิริอรรถ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/plai

pichai 

created date: 23 มีนาคม 2553 06:29 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:17 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 282 

 

post title: แมพิ่มพ์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/346407 

author's name: พลายพิชยั พลาย ืิศิริอรรถ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/plai

pichai 

created date: 23 มีนาคม 2553 06:32 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:17 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 177 

 

post title: เมื่อมอง.. ท าไมการศกึษาย่ิงสง่เสริมพฒันา...แตป่ฏิรูปไมไ่ป
ไหน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/346597 

author's name: ดร. เปรมปรีดิ ์หมูวิ่เศษ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/prem

pri 

created date: 24 มีนาคม 2553 00:08 
updated date: 01 มิถนุายน 2555 20:16 

received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 252 

 

post title: สอบ สอบ สอบระบาด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/346601 

author's name: รจนา อินทร์เหลา่ใหญ่ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/crur

oj 

created date: 24 มีนาคม 2553 00:32 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 13:31 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 557 

 

post title: พิจารณาตน ... ค้นหาความสขุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/346611 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 24 มีนาคม 2553 02:57 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:17 
received flowers: 0 

comments: 54 

hits: 812 

 

post title: เกณฑ์ครูพนัธุ์ใหม ่เกรดม.ปลาย3.00 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/346725 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 24 มีนาคม 2553 12:08 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 14:47 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 2174 

 

post title: อะไรคือสาเหตขุองปัญหาการศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/347304 

author's name: นาย ชาญณรงค์ ไดเอท อินอิว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/iniw

ediet 

created date: 26 มีนาคม 2553 13:32 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 02:32 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 3289 

 

post title: ความศกัดิ์สิทธ์ิของ "ครู" เสื่อมลงแล้ว จริงหรือ? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/347330 

author's name: วรโชติ สินธศุิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinv

orachot 

created date: 26 มีนาคม 2553 15:35 
updated date: 20 พฤษภาคม 2555 09:48 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 310 

 

post title: ค าวา่ "ครู" เป็นยอดแห่งค า คนเป็น "ครู" เป็นยอดแห่งคน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/347476 
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author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 27 มีนาคม 2553 01:41 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:38 
received flowers: 1 

comments: 57 

hits: 1041 

 

post title: อนาคตท่ีสร้างได้ส าหรับเดก็ไทย...บ้านนอก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/348198 

author's name: วรโชติ สินธศุิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinv

orachot 

created date: 30 มีนาคม 2553 10:37 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:56 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 258 

 

post title: เกณฑ์คดัครูพนัธุ์ใหม-่ห้ามย้ายรร.-คาดประกาศรายช่ือสถาบนั
ผลิตปลาย เม.ย.นี ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/348779 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 01 เมษายน 2553 12:36 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 22:06 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 2898 

 

post title: ศิษย์หลายครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/349120 

author's name: นิภารัตน์   วงษ์วิชา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nipa

rat-wongwicha 

created date: 02 เมษายน 2553 21:21 
updated date: 01 เมษายน 2555 12:23 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 407 

 

post title: !!. ดว่นท่ีสดุ.!! ส าหรับครู  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/349235 

author's name: นาง กิตติญาณี ไมม่ ีหิริศกัดิ์สกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/lumb

oo 

created date: 03 เมษายน 2553 11:55 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:28 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 406 

 

post title: ก้าวแรก...เหมือนขัน้บนัได ก่อนจะไปเป็น ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/350847 

author's name: นาย เกริกเกียรติ ดอน จนัทร์แดง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dont

onchoke 

created date: 10 เมษายน 2553 19:59 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 19:29 

received flowers: 0 

comments: 12 

hits: 618 

 

post title: ก้าวแรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/350854 

author's name: นางสาว เกศณีย์ เขม็ บงวรรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aati

dlubfa 

created date: 10 เมษายน 2553 20:29 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:36 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 247 

 

post title: ก้าวแรก....ยงัไมส่าย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/350856 

author's name: พรทิพย์ บวัอินทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tren

dwatching 

created date: 10 เมษายน 2553 20:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:36 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 171 

 

post title: ก้าวแรกของการอยากเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/350868 

author's name: สวุล ีสร้างใหม ่
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ilov

eschool 

created date: 10 เมษายน 2553 21:08 
updated date: 09 มิถนุายน 2555 13:06 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 458 

 

post title: ก้าวแรกของค าวา่"ครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/350877 

author's name: miss ณฐัวรรณ อินต๊ะโมงค ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ohay

oe 

created date: 10 เมษายน 2553 21:21 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:36 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 151 

 

post title: ก้าวแรกและก้าวตอ่ไป 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/350892 

author's name: พชัรินทร์ ด้วงเฟ่ือง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pigl

et_jeab 

created date: 10 เมษายน 2553 22:09 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:57 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 343 

 

post title: ก้าวตอ่ไป 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/350896 
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author's name: น.ส. สชุาดา ขวญัใจ ค ามา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/lady

-pinky 

created date: 10 เมษายน 2553 22:15 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 00:52 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 375 

 

post title: ก้าวแรกและก้าวตอ่ไป 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/350905 

author's name: นางสาว รุ่งทิวา ทาเจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/miru

mo 

created date: 10 เมษายน 2553 22:55 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:36 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 221 

 

post title: ก้าวแรกของการท างานก่อนจะมาเรียนวฒุิครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/350909 

author's name: สจิุราภรณ์ อิทธิมะธะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suji

raporn 

created date: 10 เมษายน 2553 23:07 
updated date: 18 เมษายน 2555 03:14 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 367 

 

post title: ก้าวแรกของฉนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/350930 

author's name: นางสาว อรัญญา   โปเหว ่
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/miki

e_1011 

created date: 11 เมษายน 2553 00:14 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:36 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 201 

 

post title: ก้าวแรกของการเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/350941 

author's name: Weerachart Treechaivijit 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e527

41211 

created date: 11 เมษายน 2553 00:57 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:36 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 97 

 

post title: ก้าวเดินสูโ่ลกกว้าง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/350950 

author's name: กนัตภณ พิทยาพล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/koro

ko 

created date: 11 เมษายน 2553 02:00 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:57 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 169 

 

post title: บนัทึกท่ี 1 ก้าวแรกของการเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/351045 

author's name: นางสาว รัชน ูแขง็แรง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/maru

koojung 

created date: 11 เมษายน 2553 13:02 
updated date: 30 พฤษภาคม 2555 08:39 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 184 

 

post title: นีห้รือ..โลกความจริง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/351100 

author's name: pin petch 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pinp

etch 

created date: 11 เมษายน 2553 21:05 
updated date: 04 พฤษภาคม 2555 15:07 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 234 

 

post title: ครูพนัธ์ใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/351275 

author's name: ดร. รุจโรจน์ แก้วอไุร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rujr

oadk 

created date: 12 เมษายน 2553 15:50 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:38 
received flowers: 0 

comments: 12 

hits: 833 

 

post title: ความรักท่ีย่ิงใหญ่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/351366 

author's name: นางสาว รุ่งทิวา ทาเจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/miru

mo 

created date: 13 เมษายน 2553 00:00 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:38 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 304 

 

post title: รัก...คือการให้อภยั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/351618 

author's name: Mrs. Kanchana Inta 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ratt

anapatee 

created date: 14 เมษายน 2553 18:08 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:40 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 520 

 

post title: รักแท้อนับริสทุธ์ิ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/351651 

author's name: นางสาว ทิพวรรณ ก้อย ขดัลิ 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tipp

awan129 

created date: 14 เมษายน 2553 22:17 
updated date: 24 พฤษภาคม 2555 00:37 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 223 

 

post title: ประโยชน์จากการทบทวนชีวิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/351697 

author's name: สวุล ีสร้างใหม ่
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ilov

eschool 

created date: 15 เมษายน 2553 10:49 
updated date: 13 พฤษภาคม 2555 22:56 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 539 

 

post title: ก้าวแรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/351702 

author's name: นางสาว กมลทิพย์ น่ิม วงค์คม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dolp

hin 

created date: 15 เมษายน 2553 11:00 
updated date: 24 มีนาคม 2555 12:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 199 

 

post title: เร่ิมก้าวขึน้ไปยงับนัได  สูจ่ดุหมายใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/351723 

author's name: สานนท์ สดุสวาสดิ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mate

computer 

created date: 15 เมษายน 2553 12:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:40 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 443 

 

post title: ทบทวบเร่ืองราวของฉนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/351987 

author's name: นางสาว อรัญญา   โปเหว ่
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/miki

e_1011 

created date: 16 เมษายน 2553 18:27 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:57 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 258 

 

post title: ทบทวนชีวิตตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/351988 

author's name: นางสาว วิพิมพ์  ทองล้วน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/cara

van_of_love 

created date: 16 เมษายน 2553 18:28 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 14:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 284 

 

post title: ทบทวนชีวิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/352224 

author's name: นางสาว  นชุนาฎ อ้อย ภพิูทกัษ์ธรรม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e527

41133 

created date: 17 เมษายน 2553 19:26 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 13:06 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 172 

 

post title: สิ่งดีดีในวนัสงกรานต ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/352227 

author's name: นางสาว  นชุนาฎ อ้อย ภพิูทกัษ์ธรรม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e527

41133 

created date: 17 เมษายน 2553 19:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:42 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 158 

 

post title: ก้าวแรกของความเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/352236 

author's name: นางสาว ภทัราภรณ์ วงศ์ปรักไพศาล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yama

pple 

created date: 17 เมษายน 2553 20:07 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:57 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 411 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/352415 

author's name: Mr. Nattawud Wuddy Srisuwan 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wudd

ynakub 

created date: 18 เมษายน 2553 17:33 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:58 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 273 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/352471 

author's name: Mrs. Kanchana Inta 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ratt

anapatee 

created date: 18 เมษายน 2553 23:56 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:43 
received flowers: 0 

comments: 20 

hits: 376 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/352696 

author's name: นางสาว รุ่งทิวา ทาเจริญ 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/miru

mo 

created date: 20 เมษายน 2553 01:06 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 21:19 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 539 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/352745 

author's name: ดาราวรรณ ปอ ศรีพนัธุ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e527

41225 

created date: 20 เมษายน 2553 10:20 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 214 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/352754 

author's name: นางสาว บณุฑริกา เดือน เหมอ่ด ู
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/buan

thrika_22 

created date: 20 เมษายน 2553 10:59 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:45 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 234 

 

post title: ครูเลก็ แตห่วัใจโต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/352828 

author's name: pin petch 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pinp

etch 

created date: 20 เมษายน 2553 17:07 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:58 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 300 

 

post title: ชีวิตในวยัเดก็ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/352840 

author's name: พรทิพย์ บวัอินทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tren

dwatching 

created date: 20 เมษายน 2553 18:44 
updated date: 01 พฤษภาคม 2555 17:51 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 347 

 

post title: ป๋าเวณีป๋ีใหมเ่มือง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/352849 

author's name: นางสาว ทิพวรรณ ก้อย ขดัลิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tipp

awan129 

created date: 20 เมษายน 2553 19:08 
updated date: 19 เมษายน 2555 00:58 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 539 

 

post title: ครูท่ีศิษย์ไมล่ืม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/352874 

author's name: นางสาว ทิพวรรณ ก้อย ขดัลิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tipp

awan129 

created date: 20 เมษายน 2553 21:08 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 18:21 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 288 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/352995 

author's name: สวุล ีสร้างใหม ่
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ilov

eschool 

created date: 21 เมษายน 2553 11:46 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:46 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 315 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353011 

author's name: Weerachart Treechaivijit 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e527

41211 

created date: 21 เมษายน 2553 12:46 
updated date: 22 พฤษภาคม 2555 20:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 139 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353020 

author's name: นางสาว เพ็ญพิศชา  Sea_Angel ตนัธนะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sea_

angel 

created date: 21 เมษายน 2553 13:27 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:46 
received flowers: 0 

comments: 14 

hits: 407 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353035 

author's name: นาย sittichai ธนกฤต ใจทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/konl

randoi 

created date: 21 เมษายน 2553 14:50 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 18:53 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 268 

 

post title: เรียนรู้ชีวิตผา่นเทศกาลสงกรานต ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353097 

author's name: กนัตภณ พิทยาพล 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/koro

ko 

created date: 21 เมษายน 2553 20:18 
updated date: 22 มีนาคม 2555 22:20 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 116 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353114 

author's name: นางสาว กมลทิพย์ น่ิม วงค์คม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dolp

hin 

created date: 21 เมษายน 2553 22:05 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:58 
received flowers: 0 

comments: 10 

hits: 327 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353120 

author's name: กนัตภณ พิทยาพล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/koro

ko 

created date: 21 เมษายน 2553 22:29 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:46 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 191 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353123 

author's name: Mr. Chatchai kang Tabeu 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hang

neua 

created date: 21 เมษายน 2553 22:53 
updated date: 15 เมษายน 2555 02:58 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 66 

 

post title: บนัทึกท่ี 4 "พระคณุท่ีสาม" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353175 

author's name: นางสาว วินฎัฐา นนัตะสขุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/gree

napple 

created date: 22 เมษายน 2553 09:27 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 21:01 
received flowers: 0 

comments: 26 

hits: 619 

 

post title: ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353217 

author's name: ณฐัธิดา มะลิซ้อน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nath

idavii 

created date: 22 เมษายน 2553 12:30 
updated date: 16 เมษายน 2555 01:46 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 325 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353323 

author's name: นางสาว พชัรพร ศรีมหาวงค ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aris

_kert 

created date: 22 เมษายน 2553 19:20 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:47 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 440 

 

post title: สงกรานต ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353335 

author's name: miss ณฐัวรรณ อินต๊ะโมงค ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ohay

oe 

created date: 22 เมษายน 2553 20:50 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 239 

 

post title: คณุครูเพ่ือศษิย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353444 

author's name: นางสาว อรัญญา   โปเหว ่
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/miki

e_1011 

created date: 23 เมษายน 2553 12:30 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:47 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 173 

 

post title: ครู ... เพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353535 

author's name: นางสาว ภทัราภรณ์ วงศ์ปรักไพศาล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yama

pple 

created date: 23 เมษายน 2553 18:25 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:48 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 332 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353542 

author's name: สจิุราภรณ์ อิทธิมะธะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suji

raporn 

created date: 23 เมษายน 2553 19:14 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 22:59 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 684 

 

post title: สิ่งด ีๆ  ในสงกรานต ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353546 

author's name: vilai pratumtong 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/prat

umtong 

created date: 23 เมษายน 2553 19:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:48 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 260 

 

post title: คณุครูในดวงใจของฉนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353579 

author's name: Ms. Kietiporn Moonkham 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e527

41217 

created date: 23 เมษายน 2553 22:48 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 20:51 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 474 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353735 

author's name: ศศิภา วรรณศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kamp

ong_sasi 

created date: 24 เมษายน 2553 17:27 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:49 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 258 

 

post title: งานดีๆท่ีฉนัท าทกุวนันี ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353773 

author's name: นางสาว กมลทิพย์ น่ิม วงค์คม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dolp

hin 

created date: 24 เมษายน 2553 20:39 
updated date: 26 มีนาคม 2555 12:50 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 333 

 

post title: งานท่ีฉนั...รัก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354133 

author's name: นางสาว บณุฑริกา เดือน เหมอ่ด ู
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/buan

thrika_22 

created date: 26 เมษายน 2553 11:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:50 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 395 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์...ศษิย์ลกูครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354334 

author's name: นางสาว สดุารินทร์    นกน้อย ใบดอกเขม็ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suda

rin 

created date: 27 เมษายน 2553 08:57 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:51 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 350 

 

post title: เวลา 1วนั ใน 24 ชัว่โมงของฉนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354347 

author's name: นางสาว สาวิตรี ธรรมสภ์ุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tumm

asu 

created date: 27 เมษายน 2553 10:08 
updated date: 05 มิถนุายน 2555 21:33 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 332 

 

post title: หนงัสือ...คือครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354490 

author's name: กนัตภณ พิทยาพล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/koro

ko 

created date: 27 เมษายน 2553 17:03 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 17:15 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 319 

 

post title: กระโถนท้องพระโรง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/354721 

author's name: vilai pratumtong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/prat

umtong 

created date: 28 เมษายน 2553 19:40 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 16:51 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 410 

 

post title: งานของฉนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/355049 

author's name: ศศิภา วรรณศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kamp

ong_sasi 

created date: 30 เมษายน 2553 11:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:54 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 115 

 

post title: หนงัสือท่ีฉนัรกั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/355054 

author's name: ศศิภา วรรณศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kamp

ong_sasi 

created date: 30 เมษายน 2553 11:49 
updated date: 04 เมษายน 2555 15:45 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 149 

 

post title: งานของฉนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/355159 

author's name: ดาราวรรณ ปอ ศรีพนัธุ์ 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e527

41225 

created date: 30 เมษายน 2553 17:46 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:55 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 229 

 

post title: ความเป็นครูอยูท่ี่จริต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/355237 

author's name: ปภงักร  วงศ์ชิดวรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/papa

ngkorn 

created date: 01 พฤษภาคม 2553 07:50 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:55 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 490 

 

post title: โครงการสื่อนวตักรรม ( ปรับปรุง ) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/355594 

author's name: ศศิภา วรรณศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kamp

ong_sasi 

created date: 02 พฤษภาคม 2553 17:44 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 10:45 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 321 

 

post title: งานท่ีท าปัจจบุนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/355741 

author's name: นางสาว ภทัราภรณ์ วงศ์ปรักไพศาล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yama

pple 

created date: 03 พฤษภาคม 2553 12:52 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:57 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 162 

 

post title: งานท่ี ฉนัท า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/355753 

author's name: นาย จกัรกฤษณ์ ปีก ่า 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/naka

tan 

created date: 03 พฤษภาคม 2553 13:03 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 13:57 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 186 

 

post title: รายละเอียด  เกณฑ์การรับ  มหาวิทยาลยัท่ีเข้าร่วมโครงการ  
ครูพนัธุ์ใหม ่2553 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/355970 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 04 พฤษภาคม 2553 11:15 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 02:13 
received flowers: 0 

comments: 24 

hits: 11159 

 

post title: โครงการผลิตสื่อนวตักรรมการศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/356056 

author's name: กนัตภณ พิทยาพล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/koro

ko 

created date: 04 พฤษภาคม 2553 17:14 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 09:10 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 372 

 

post title: สื่อนวตักรรม  การศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/356087 

author's name: นาย sittichai ธนกฤต ใจทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/konl

randoi 

created date: 04 พฤษภาคม 2553 21:03 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 10:44 
received flowers: 0 

comments: 12 

hits: 451 

 

post title: โรงเรียนทางเลือก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/357035 

author's name: ศศิภา วรรณศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kamp

ong_sasi 

created date: 08 พฤษภาคม 2553 18:54 
updated date: 03 มิถนุายน 2555 23:16 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 207 

 

post title: เร่ืองราวของโรงเรียนทางเลือก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/357083 

author's name: กนัตภณ พิทยาพล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/koro

ko 

created date: 08 พฤษภาคม 2553 22:08 
updated date: 06 มิถนุายน 2555 01:29 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 170 

 

post title: โรงเรียนทางเลือกการศกึษาแนวใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/357101 

author's name: นางสาว สาวิตรี ธรรมสภ์ุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tumm

asu 

created date: 08 พฤษภาคม 2553 22:54 
updated date: 06 มิถนุายน 2555 20:26 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 342 

 

post title: โรงเรียนทางเลือก และทางเลอืกท่ีด ี
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/357109 

author's name: pin petch 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pinp

etch 

created date: 08 พฤษภาคม 2553 23:26 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 160 

 

post title: โรงเรียนทางเลือก...การเรียนการสอนแนวใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/357458 

author's name: นางสาว ทิพวรรณ ก้อย ขดัลิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tipp

awan129 

created date: 10 พฤษภาคม 2553 16:39 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 18:25 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 810 

 

post title: โรงเรียนทางเลือก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/357811 

author's name: นาย sittichai ธนกฤต ใจทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/konl

randoi 

created date: 11 พฤษภาคม 2553 17:45 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:05 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 239 

 

post title: ความทกุข์ความสขุ ในการเรียน ป.บณัฑิตวชิาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/359229 

author's name: นางสาว รุ่งทิวา ทาเจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/miru

mo 

created date: 16 พฤษภาคม 2553 22:56 
updated date: 03 มิถนุายน 2555 04:47 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 377 

 

post title: ชีวิตครูของฉนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/359260 

author's name: ณภทัร สามสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/june

13_8 

created date: 17 พฤษภาคม 2553 08:57 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:11 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 89 

 

post title: การประชมุเตรียมความพร้อมนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/359337 

author's name: นางสาว ศิรินทรา มหาไม้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e527

41148 

created date: 17 พฤษภาคม 2553 13:53 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:11 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 364 

 

post title: โครงการผลิตสื่อนวตักรรม ฉบบัแก้ไขใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/359474 

author's name: นางสาว สาวิตรี ธรรมสภ์ุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tumm

asu 

created date: 17 พฤษภาคม 2553 21:44 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 17:53 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 611 

 

post title: โครงการผลิตสื่อนวตักรรมการศกึษา (ฉบบัแก้ไข) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/359647 

author's name: กนัตภณ พิทยาพล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/koro

ko 

created date: 18 พฤษภาคม 2553 16:09 
updated date: 11 เมษายน 2555 21:19 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 303 

 

post title: เร่ืองเลา่เว้าแบบเคเอม็ : ถอดบทเรียนจากครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/359861 

author's name: รศ. เพชรากร หาญพานิชย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tomk

ku 

created date: 19 พฤษภาคม 2553 16:22 
updated date: 12 พฤษภาคม 2555 15:58 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 426 

 

post title: การประชมุเตรียมความพร้อมนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/360100 

author's name: สวุล ีสร้างใหม ่
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ilov

eschool 

created date: 20 พฤษภาคม 2553 16:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:14 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 332 

 

post title: แสงแห่งศรัทธา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/360739 

author's name: นางสาว รุ่งทิวา ทาเจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/miru

mo 

created date: 22 พฤษภาคม 2553 23:00 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 00:00 
received flowers: 0 

comments: 12 

hits: 491 

 

post title: ความทกุข์ ความสขุ ของฉนั จากการเรียนเป็นวา่ท่ีครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/361033 

author's name: นางสาว สาวิตรี ธรรมสภ์ุ 



110 

 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tumm

asu 

created date: 24 พฤษภาคม 2553 13:10 
updated date: 07 เมษายน 2555 10:11 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 346 

 

post title: ความสขุ ความทกุข์ของฉนัจากการเรียนเป็นวา่ท่ีคณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/361176 

author's name: นางสาว ทิพวรรณ ก้อย ขดัลิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tipp

awan129 

created date: 25 พฤษภาคม 2553 00:57 
updated date: 21 พฤษภาคม 2555 17:48 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 376 

 

post title: ความสขุ ความทกุข์ จากการเรียนวา่ท่ีคณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/361280 

author's name: นางสาว บณุฑริกา เดือน เหมอ่ด ู
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/buan

thrika_22 

created date: 25 พฤษภาคม 2553 14:59 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:19 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 258 

 

post title: โรงเรียนทางเลือก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/361318 

author's name: vilai pratumtong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/prat

umtong 

created date: 25 พฤษภาคม 2553 17:14 
updated date: 09 พฤษภาคม 2555 12:06 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 215 

 

post title: เทอมแรกของการเรียนสู ่"วา่ท่ีคณุครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/361381 

author's name: พชัรินทร์ ด้วงเฟ่ือง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pigl

et_jeab 

created date: 25 พฤษภาคม 2553 21:56 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:20 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 200 

 

post title:         "ความสขุ ความทกุข์ของฉนัจากการเรียนเป็นวา่ท่ี
คณุครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/361626 

author's name: สวุล ีสร้างใหม ่
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ilov

eschool 

created date: 26 พฤษภาคม 2553 18:14 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 15:30 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 353 

 

post title: ฝึกสอน - ฝึกประสบการณ์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/361749 

author's name: นางสาว สดุารินทร์    นกน้อย ใบดอกเขม็ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suda

rin 

created date: 27 พฤษภาคม 2553 09:18 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:21 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 261 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/361824 

author's name: ปฐมาพร บวัมาศ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/path

amaporntrang 

created date: 27 พฤษภาคม 2553 14:43 
updated date: 10 มิถนุายน 2555 07:37 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 303 

 

post title: เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/362712 

author's name: กนัตภณ พิทยาพล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/koro

ko 

created date: 31 พฤษภาคม 2553 19:11 
updated date: 07 มิถนุายน 2555 21:24 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 248 

 

post title: กวา่จะเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/362743 

author's name: ภคภร เพ็งแจ่ม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nuni

d_at 

created date: 31 พฤษภาคม 2553 21:14 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:26 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 295 

 

post title: การน าเสนอกระบวนการผลิตบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง ระบบ
หมนุเวียนเลือด ของนกัเรียนชัน้ ม. 3 (1)  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/362762 

author's name: นางสาว รุ่งทิวา ทาเจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/miru

mo 

created date: 31 พฤษภาคม 2553 21:36 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 19:15 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 835 

 

post title: ความทกุข์ และความสขุ ในการเรียนวิชาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/362781 
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author's name: น.ส. สชุาดา ขวญัใจ ค ามา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/lady

-pinky 

created date: 31 พฤษภาคม 2553 22:11 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:26 
received flowers: 0 

comments: 13 

hits: 382 

 

post title: ขัน้ตอนการผลิตสื่อ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/362793 

author's name: ภคภร เพ็งแจ่ม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nuni

d_at 

created date: 31 พฤษภาคม 2553 22:48 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 18:10 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 2247 

 

post title: ความสขุ  ความทกุข์  กบัการเรียนวิชาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/362930 

author's name: นางสาว สดุารินทร์    นกน้อย ใบดอกเขม็ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suda

rin 

created date: 01 มิถนุายน 2553 14:57 
updated date: 29 เมษายน 2555 22:10 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 270 

 

post title: ความสขุกบัวา่ท่ีคณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/362987 

author's name: ดาราวรรณ ปอ ศรีพนัธุ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e527

41225 

created date: 01 มิถนุายน 2553 19:54 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:01 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 212 

 

post title: ความสขุ ความทกุข์ท่ีเกิดระหวา่งการเรียนป.บณัฑิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/363017 

author's name: น.ส. วริศรา   เยาวศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/luck

ygirlka 

created date: 01 มิถนุายน 2553 21:43 
updated date: 17 เมษายน 2555 13:57 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 251 

 

post title: ความทกุข์และสขุในการมาเรียนวิชาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/363026 

author's name: Mr. Nattawud Wuddy Srisuwan 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wudd

ynakub 

created date: 01 มิถนุายน 2553 22:00 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 197 

 

post title: การน าเสนอกระบวนการผลิตบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง ระบบ
หมนุเวียนเลือด ของนกัเรียนชัน้ ม. 3 (3)  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/363030 

author's name: นางสาว รุ่งทิวา ทาเจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/miru

mo 

created date: 01 มิถนุายน 2553 22:15 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 00:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 379 

 

post title: การน าเสนอกระบวนการผลิตบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง ระบบ
หมนุเวียนเลือด ของนกัเรียนชัน้ ม. 3 (4) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/363043 

author's name: นางสาว รุ่งทิวา ทาเจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/miru

mo 

created date: 01 มิถนุายน 2553 22:47 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 11:12 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 460 

 

post title: การน าเสนอกระบวนการผลิตบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง ระบบ
หมนุเวียนเลือด ของนกัเรียนชัน้ ม. 3 (5)  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/363057 

author's name: นางสาว รุ่งทิวา ทาเจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/miru

mo 

created date: 01 มิถนุายน 2553 23:34 
updated date: 07 มิถนุายน 2555 11:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 378 

 

post title: ความสขุ  ความทกุข์  กวา่จะมาเป็นวา่ท่ีคณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/363143 

author's name: yanisa b boonfu 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/venu

scat 

created date: 02 มิถนุายน 2553 13:11 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:01 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 195 

 

post title: โรงเรียนทางเลือก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/363295 

author's name: นาย จกัรกฤษณ์ ปีก ่า 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/naka

tan 

created date: 02 มิถนุายน 2553 21:46 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:28 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 211 
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post title: "กวา่จะได้เป็นครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/363312 

author's name: นาย จกัรกฤษณ์ ปีก ่า 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/naka

tan 

created date: 02 มิถนุายน 2553 22:24 
updated date: 31 พฤษภาคม 2555 22:59 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 300 

 

post title: โรงเรียนของฉนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/363324 

author's name: นางสาว ศิรินทรา มหาไม้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e527

41148 

created date: 02 มิถนุายน 2553 22:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:28 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 382 

 

post title: บทสรุปการหาประสทิธิภาพของสื่อนวตักรรมการศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/363353 

author's name: นางสาว ทิพวรรณ ก้อย ขดัลิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tipp

awan129 

created date: 02 มิถนุายน 2553 23:31 
updated date: 12 พฤษภาคม 2555 14:14 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1036 

 

post title: ภาคเรียนแรก  ป.บณัฑิตวิชาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/363486 

author's name: Weerachart Treechaivijit 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/e527

41211 

created date: 03 มิถนุายน 2553 15:00 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:28 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 205 

 

post title: ความสขุ ความทกุข์ ของฉนัจากการเรียนเป็นวา่ท่ีคณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/363525 

author's name: suttida nuntasen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hunn

ypooh 

created date: 03 มิถนุายน 2553 18:02 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:29 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 322 

 

post title: อบรมวนัสดุท้าย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/363967 

author's name: Bhatcharanun Sriprasert 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/eau_

sri 

created date: 05 มิถนุายน 2553 11:12 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:30 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 110 

 

post title: กระเทาะแกน่ความเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/364231 

author's name: Joy   Thongklomsee 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/joy0

01 

created date: 05 มิถนุายน 2553 19:17 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 08:15 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 832 

 

post title: โรงเรียนประจ าใจ ๒ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/364531 

author's name: อรทยั รัตนบรรดาล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jaja

009 

created date: 06 มิถนุายน 2553 18:25 
updated date: 27 มีนาคม 2555 08:39 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 694 

 

post title: วนัแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/364564 

author's name: นางสาว ทิพวรรณ ก้อย ขดัลิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tipp

awan129 

created date: 06 มิถนุายน 2553 21:37 
updated date: 23 พฤษภาคม 2555 21:51 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 617 

 

post title: วนัแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/364574 

author's name: นางสาว รุ่งทิวา ทาเจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/miru

mo 

created date: 06 มิถนุายน 2553 22:15 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 13:14 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 454 

 

post title: ก าหนดการและเกณฑ์การคดัเลือกครูพนัธุ์ใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/364670 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 07 มิถนุายน 2553 13:12 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 17:57 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1489 

 

post title: หนึ่งเทอมผา่นไปไวเหมือนโกหก 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/364738 

author's name: Mr. Panitan Tarplook 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kuno

on 

created date: 07 มิถนุายน 2553 18:03 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 244 

 

post title: การฝึกสอนครัง้แรกในชีวิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/364767 

author's name: กนัตภณ พิทยาพล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/koro

ko 

created date: 07 มิถนุายน 2553 19:52 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 14:25 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 204 

 

post title: ครูคือใคร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/364969 

author's name: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา นิตยา  เรืองแป้น เรืองแป้น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rnit

aya 

created date: 08 มิถนุายน 2553 14:11 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:34 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 467 

 

post title: นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/364986 

author's name: นางสาว กมลทิพย์ น่ิม วงค์คม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dolp

hin 

created date: 08 มิถนุายน 2553 14:47 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:02 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 262 

 

post title: รวมส่ือเพาเวอร์พอยท์รายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/365005 

author's name: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา นิตยา  เรืองแป้น เรืองแป้น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rnit

aya 

created date: 08 มิถนุายน 2553 15:16 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 18:43 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1573 

 

post title: ถึงวนัไหว้ครู..ก็คิดถึงครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/365124 

author's name: จนัทร์นภา อะเพ่ือนรัมย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jann

apa 

created date: 08 มิถนุายน 2553 22:43 

updated date: 20 มิถนุายน 2555 06:33 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 273 

 

post title: เร่ืองเลา่จากการเรียน : ครู คือ เอนไซม ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/365740 

author's name: รศ. เพชรากร หาญพานิชย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tomk

ku 

created date: 11 มิถนุายน 2553 11:54 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 13:40 
received flowers: 0 

comments: 11 

hits: 607 

 

post title: วนัครู : ระลกึถึงพระคณุของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/367081 

author's name: Nathcha Tewapitak 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mano

wwan 

created date: 17 มิถนุายน 2553 08:32 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:43 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 442 

 

post title: เร่ืองเลา่จากภาพ : คลืน่ลกูใหมบ่ชูาครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/367177 

author's name: รศ. เพชรากร หาญพานิชย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tomk

ku 

created date: 17 มิถนุายน 2553 13:28 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 09:34 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 2805 

 

post title: มือซ้าย: จดุธปูเทียนบชูาพระรัตนตรัย ภาค ๒ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/367237 

author's name: นาย เตม็ศกัดิ์ พึ่งรัศม ี
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ptem

sak 

created date: 17 มิถนุายน 2553 18:45 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 13:53 
received flowers: 1 

comments: 6 

hits: 1003 

 

post title: จ านวนนบั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/367435 

author's name: นางสาว ครูอษุณีย์  โรงเรียนบ้านต าหนงั น้องตุน่ จงไกร
จกัร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/usan

eejongkaijuk 

created date: 18 มิถนุายน 2553 15:37 
updated date: 17 พฤษภาคม 2555 18:24 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 446 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/367737 

author's name: ภทัราวดี สวุรรณจนัทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phat

tharavadee2826 

created date: 19 มิถนุายน 2553 14:46 
updated date: 21 พฤษภาคม 2555 16:19 
received flowers: 0 

comments: 8 

hits: 282 

 

post title: ความรู้สกึ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/368104 

author's name: ณาตยา เครือง้าว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nok_

nat1923 

created date: 20 มิถนุายน 2553 15:41 
updated date: 16 พฤษภาคม 2555 22:12 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 239 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบล๊อกเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/368149 

author's name: เพ็ญญา เจริญศกัดิ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/peny

a52 

created date: 20 มิถนุายน 2553 20:44 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:46 
received flowers: 0 

comments: 9 

hits: 316 

 

post title: เติบโตจากความขดัแย้งและแตกตา่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/368344 

author's name: วิมลศรี ศษิุลวรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krum

ai 

created date: 21 มิถนุายน 2553 19:49 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 264 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมี Blog เป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/368602 

author's name: จนัทร์จรีุย์   ผอ่งแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/oil2

526 

created date: 23 มิถนุายน 2553 08:49 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:03 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 143 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมี blog เป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/368677 

author's name: ศิริพร ถาวรสาร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thav

ornsan_401 

created date: 23 มิถนุายน 2553 15:44 

updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:49 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 205 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบล๊อกเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/369015 

author's name: นชุรี   เเสงสดุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/lukt

arn111 

created date: 24 มิถนุายน 2553 18:07 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:51 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 223 

 

post title: สมรรถนะของครู (ID-Plan) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/369300 

author's name: สภุาวดี พงษ์แพทย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/supa

wadee2527 

created date: 25 มิถนุายน 2553 19:42 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 00:26 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 829 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/369407 

author's name: ปิยะพร ปุ๊ สรลกัษณ์ลิขิต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/piya

porn_np 

created date: 26 มิถนุายน 2553 08:51 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:52 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 173 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/369412 

author's name: กศิมาตย์ ทองเนียม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aoni

cowa 

created date: 26 มิถนุายน 2553 09:10 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:52 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 103 

 

post title: ความรู้ควบคูค่ณุธรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/369421 

author's name: ศิริพรรณ รามสวุรรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/siri

pan522 

created date: 26 มิถนุายน 2553 09:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:52 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 126 

 

post title: เดก็LD 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/369511 

author's name: ศิริพร ถาวรสาร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thav

ornsan_401 

created date: 26 มิถนุายน 2553 10:45 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:53 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 240 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กครัง้แรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/369557 

author's name: ศิริพงษ์ สิทธิฤทธ์ิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/siri

pong1126 

created date: 26 มิถนุายน 2553 12:35 
updated date: 10 เมษายน 2555 20:39 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 203 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/369573 

author's name: ปารวีร์   ประสิทธ์ิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kru_

parawee111 

created date: 26 มิถนุายน 2553 13:42 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:53 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 110 

 

post title: สาระหนงัเกาหลี : ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผน่ : ครูและ
ศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/370128 

author's name: รศ. เพชรากร หาญพานิชย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tomk

ku 

created date: 28 มิถนุายน 2553 13:46 
updated date: 16 มิถนุายน 2555 20:18 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 713 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมี บลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/370289 

author's name: วรรณฤดี มขุนาค 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wanr

udee1511 

created date: 28 มิถนุายน 2553 23:14 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:56 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 191 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/370348 

author's name: สาวิตรี คงคาช่วย 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ura_

2525 

created date: 29 มิถนุายน 2553 09:48 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:56 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 98 

 

post title: การรู้สกึเมื่อมีบล๊อกเป็นของตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/370517 

author's name: เกษมณี ศิริรัตน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kru_

gatemanee85 

created date: 29 มิถนุายน 2553 18:29 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:57 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 213 

 

post title: เวบ็ไชต์สร้างด้วยฝืมือตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/370520 

author's name: เกษมณี ศิริรัตน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kru_

gatemanee85 

created date: 29 มิถนุายน 2553 18:50 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:57 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 159 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/370827 

author's name: นิภาพร ลครวงศ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kapo

om 

created date: 30 มิถนุายน 2553 16:34 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:58 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 195 

 

post title: การน าเสนอโครงการผลิตสื่อนวตักรรม 1 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/371056 

author's name: กนัตภณ พิทยาพล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/koro

ko 

created date: 01 กรกฎาคม 2553 10:27 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 22:11 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 408 

 

post title: การน าเสนอโครงการผลิตสื่อนวตักรรม 2 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/371057 

author's name: กนัตภณ พิทยาพล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/koro

ko 

created date: 01 กรกฎาคม 2553 10:33 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 20:59 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 300 
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post title: การน าเสนอโครงการผลิตสื่อนวตักรรม 3 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/371061 

author's name: กนัตภณ พิทยาพล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/koro

ko 

created date: 01 กรกฎาคม 2553 10:56 
updated date: 01 มิถนุายน 2555 14:56 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 311 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/371104 

author's name: ไอลดา จนัทร์ประสิทธ์ิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/irad

a333 

created date: 01 กรกฎาคม 2553 13:56 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 14:59 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 108 

 

post title: แบบบนัทกึผู้ เช่ียวชาญ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/371107 

author's name: นางสาว พชัรพร ศรีมหาวงค ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aris

_kert 

created date: 01 กรกฎาคม 2553 14:05 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 22:40 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 447 

 

post title: ครู:จอมนกัวางแผน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/371436 

author's name: ชดัเจน ไทยแท้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

jane10 

created date: 02 กรกฎาคม 2553 10:49 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:37 
received flowers: 1 

comments: 30 

hits: 1480 

 

post title: ครูอาชีวศกึษาเอกชน ถึงเวลา Re-Engineering 
องค์กรแล้ว?  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/371438 

author's name: นาย นฤดล เพชรสขุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/teac

herton 

created date: 02 กรกฎาคม 2553 11:02 
updated date: 08 เมษายน 2555 14:37 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 340 

 

post title: ข้าราชการครูฯ ต าแหน่งครูผู้ช่วยท่ีผา่นการเตรียมความพร้อมและ
ประเมินอย่างเข้มและได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ครูแล้วยงัต้องรับเงินเดือนในอนัดบัครูผู้ช่วย
แทนท่ีจะได้รับเงินเดือนในอนัดบั คศ. ๑ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/371505 

author's name: นาย วิพล นาคพนัธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/viph

on 

created date: 02 กรกฎาคม 2553 15:39 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 21:44 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 727 

 

post title: ใครจะคิดวา่ชีวิตจะมาเป็นคณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/371709 

author's name: จฬุาภรณ์ เปิล้ บญุคลอ่ง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jula

porn333 

created date: 03 กรกฎาคม 2553 14:46 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:04 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 243 

 

post title: เตือนกนัหน่อย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/372234 

author's name: ศิราณี สงฤทธ์ิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sira

nee_may 

created date: 05 กรกฎาคม 2553 16:54 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:04 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 136 

 

post title: ครูพนัธุ์ใหมเ่ฟส 2 ใช้งบฯ4พนัล้าน ห่วงไมพ่อแทนเกษียณ1.8
แสนคน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/372315 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 05 กรกฎาคม 2553 22:15 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:04 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 729 

 

post title: หน้าท่ีของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/373045 

author's name: เป่ียมสขุ ประพฤติธรรม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chai

serichon 

created date: 08 กรกฎาคม 2553 15:16 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:07 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 257 

 

post title: สวสัดี...เส้นทางใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/373345 

author's name: Thitiya Sureechatchaiyan 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thit

iyasuree 

created date: 09 กรกฎาคม 2553 16:49 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:08 
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received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 312 

 

post title: หอยนางรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/375286 

author's name: จนัทร์จรีุย์   ผอ่งแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/oil2

526 

created date: 15 กรกฎาคม 2553 12:07 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 22:20 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 699 

 

post title: WRITEสาระ (๓๗) ชีวิตครู..กีฬาส ี
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/375394 

author's name: อภิเชษฐ CHET ปรางสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kank

avee 

created date: 15 กรกฎาคม 2553 16:48 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:16 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 201 

 

post title: 1ปี1เดือน15วนั (F2F JJ) ครูผู้สอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/375400 

author's name: กมัปนาท อาชา (แจ๊ค) 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kamp

ha 

created date: 15 กรกฎาคม 2553 17:28 
updated date: 01 มิถนุายน 2555 10:18 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 354 

 

post title: เครือขา่ยเดก็ไทยฟันดีอ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพนู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/375479 

author's name: ดอกไม้ ปานพาน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krud

okmai 

created date: 15 กรกฎาคม 2553 20:54 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 05:46 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1076 

 

post title: ครูดี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/375575 

author's name: นาย พินิจ พนัธ์ช่ืน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hand

yman 

created date: 16 กรกฎาคม 2553 07:58 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:17 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 366 

 

post title: สร้างสรรค์หรือ ? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/375850 

author's name: กีรติ์พร เพช็รกรด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/keep

orn 

created date: 16 กรกฎาคม 2553 19:02 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:18 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 279 

 

post title: ฝึกประสบการณ์วิชีพ ป.บณัฑิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/376545 

author's name: นางสาว อาภรณ์ทิพย์ ทิพย์ บญุแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/arep

orntip 

created date: 18 กรกฎาคม 2553 20:15 
updated date: 29 พฤษภาคม 2555 18:19 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 189 

 

post title: ตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/377068 

author's name: ยวุดี สขุหวาน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yuwa

dee1001 

created date: 20 กรกฎาคม 2553 12:20 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:22 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 100 

 

post title: ของวา่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/377262 

author's name: ศิริพร ถาวรสาร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thav

ornsan_401 

created date: 20 กรกฎาคม 2553 20:15 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:22 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 269 

 

post title: ความรู้สกึท่ีได้เรียน มรส. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/377409 

author's name: นนัทนา อินตนั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nant

ana1106 

created date: 21 กรกฎาคม 2553 12:43 
updated date: 25 พฤษภาคม 2555 13:54 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 226 

 

post title: ขา่วการศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/377523 

author's name: นาย ทรงศกัดิ ์   เสือ ภเูก้าแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/news

ongsak 

created date: 21 กรกฎาคม 2553 20:30 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:23 
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received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 226 

 

post title: ครูควรรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/377729 

author's name: สรุัตนา สจัสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pla-

pat 

created date: 22 กรกฎาคม 2553 13:20 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:24 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 92 

 

post title: วนัแรกของการสัง่เกตกุารณ์ในห้องเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/378174 

author's name: เพ็ญญา เจริญศกัดิ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/peny

a52 

created date: 23 กรกฎาคม 2553 18:10 
updated date: 08 มิถนุายน 2555 14:22 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 319 

 

post title: จงรักษาความมุง่มัน่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/378195 

author's name: daranee krudacyber reanthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/d_re

anthong 

created date: 23 กรกฎาคม 2553 20:34 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:26 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 161 

 

post title: ครูสพท กบัครู อบจ อบต ความเหมือนความตา่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/378516 

author's name: Mr norathep chana 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thep

s2008 

created date: 25 กรกฎาคม 2553 08:14 
updated date: 16 มิถนุายน 2555 21:32 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 394 

 

post title: เทคโนแฟร์9 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/378699 

author's name: Supharat Chitchamnong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

aratc3 

created date: 26 กรกฎาคม 2553 04:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:28 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 361 

 

post title: เทคโนแฟร์ มมส 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/378700 

author's name: Supharat Chitchamnong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

aratc3 

created date: 26 กรกฎาคม 2553 04:56 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:28 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 484 

 

post title: เทคโนแฟร์ มมส 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/378701 

author's name: Supharat Chitchamnong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

aratc3 

created date: 26 กรกฎาคม 2553 04:57 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:28 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 364 

 

post title: การเรียนแบบผสมผสาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/380134 

author's name: ศิริพร ถาวรสาร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thav

ornsan_401 

created date: 31 กรกฎาคม 2553 20:44 
updated date: 01 มิถนุายน 2555 10:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 243 

 

post title: PROGRAMMED  INSTRUCTION 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/380736 

author's name: เกษมณี ศิริรัตน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kru_

gatemanee85 

created date: 02 สิงหาคม 2553 15:25 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 14:01 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 221 

 

post title: การเป็นครูไมง่่ายเลยนะ... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/380838 

author's name: Yizu Zheng 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/berg

er0123 

created date: 02 สิงหาคม 2553 17:08 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 12:48 
received flowers: 1 

comments: 8 

hits: 612 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/382650 

author's name: ธีรนิติ์ สมัพนัธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thee

ranit 

created date: 07 สิงหาคม 2553 16:19 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:07 
received flowers: 0 
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comments: 16 

hits: 246 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/382661 

author's name: จนัทร์จิรา  ชสูวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/janj

ira123 

created date: 07 สิงหาคม 2553 17:08 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:43 
received flowers: 0 

comments: 12 

hits: 399 

 

post title: วนัสอบ กบั ครูผู้ไมเ่คยลืมศิษย์ !!! 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/383192 

author's name: สินาภรณ์ วิเชียรวงค ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sina

porn114 

created date: 09 สิงหาคม 2553 20:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:45 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 257 

 

post title: คบเดก็สร้างบ้าน ... คบหลานสร้างคอนโด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/384696 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 14 สิงหาคม 2553 15:00 
updated date: 03 มิถนุายน 2555 01:13 
received flowers: 2 

comments: 12 

hits: 545 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/384742 

author's name: ชาญณรงค ์ แก้วกระจ่าง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/char

nnarong 

created date: 14 สิงหาคม 2553 18:49 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:51 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 339 

 

post title: การถ่ายทอดอปุนิสยัจากพ่อแมสู่ล่กู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/384788 

author's name: นางสาว ศิริวรรณ แซ่ติง้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/siri

wan038 

created date: 14 สิงหาคม 2553 22:17 
updated date: 24 พฤษภาคม 2555 15:14 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 335 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/385210 

author's name: มณัฑนา ใจเย็น 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mant

hana053 

created date: 16 สิงหาคม 2553 09:16 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:52 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 187 

 

post title: เพลงของเดก็...ยามพกัเท่ียง...ข้าง ๆ อนามยั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/385255 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 16 สิงหาคม 2553 12:26 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 11:12 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 328 

 

post title: การแนะแนวเบือ้งต้น   คณุสมบตัิของครูแนะแนว 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/385310 

author's name: เสาวนีย์   ฉิมนุ่ม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/auan

g_pooh 

created date: 16 สิงหาคม 2553 16:25 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 19:22 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 1749 

 

post title: วิญญชูน คน ครู แพทย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/385448 

author's name: นาย สกล สิงหะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phoe

nix 

created date: 17 สิงหาคม 2553 01:51 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:37 
received flowers: 2 

comments: 4 

hits: 967 

 

post title: ครูสร้างสขุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/385466 

author's name: ดอกไม้ ปานพาน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kett

awa 

created date: 17 สิงหาคม 2553 07:51 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:08 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 338 

 

post title: กิจกรรมของโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/386589 

author's name: Benjawan_99 yui 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hunp

angschool_99 

created date: 20 สิงหาคม 2553 15:43 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:57 
received flowers: 0 

comments: 0 
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hits: 338 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/386827 

author's name: ประยรูศรี พรหมรักษา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pray

oonsri152 

created date: 21 สิงหาคม 2553 11:15 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 15:58 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 180 

 

post title: รับสมคัรครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/387069 

author's name: veerawan wonglaithong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/veer

awan 

created date: 22 สิงหาคม 2553 07:08 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 01:20 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 926 

 

post title: ความสขุจากการเขียนบนัทึก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/387470 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 23 สิงหาคม 2553 15:42 
updated date: 01 สิงหาคม 2555 19:19 
received flowers: 3 

comments: 37 

hits: 818 

 

post title: ร่มเงาแห่งครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/387550 

author's name: นาย สนัติสขุ สนัติสขุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kuak

ul_kt 

created date: 23 สิงหาคม 2553 21:34 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 22:01 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 691 

 

post title: เร่ืองเลา่เว้าแบบเคเอม็ : ถอดบทเรียนการสอนให้เดก็ เก่ง ดี มี
สขุ ภาค 2 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/387627 

author's name: รศ. เพชรากร หาญพานิชย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tomk

ku 

created date: 24 สิงหาคม 2553 09:10 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 09:01 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 685 

 

post title: การเรียนวิชาพละ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/387639 

author's name: วรทตั กวาง สขุาทิพย์ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wora

thads22 

created date: 24 สิงหาคม 2553 09:58 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:01 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 202 

 

post title: ครูแท้ หรือ ครูเทียม  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/388225 

author's name: Prapan Puttan 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/prap

an_puttan 

created date: 26 สิงหาคม 2553 10:03 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:09 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 239 

 

post title: เพลงครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/388252 

author's name: กาญจนา   wawa พงษ์เนียม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kanc

hana1442 

created date: 26 สิงหาคม 2553 11:06 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 17:09 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 351 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/388255 

author's name: กาญจนา   wawa พงษ์เนียม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kanc

hana1442 

created date: 26 สิงหาคม 2553 11:16 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 163 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/388628 

author's name: นางสาว นดา มารยา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nada

059 

created date: 27 สิงหาคม 2553 21:24 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:04 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 103 

 

post title: ความรู้สกึท่ีมีบลอ็กเป็นของตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/388736 

author's name: โยทะกา ชยัชิต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yota

ka 

created date: 28 สิงหาคม 2553 11:24 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:04 
received flowers: 0 

comments: 0 
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hits: 153 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมี Blog เป็นของตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/388768 

author's name: ทวีรัตน์ พฒันจนัทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thaw

eerat999 

created date: 28 สิงหาคม 2553 13:50 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:09 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 165 

 

post title: เร่ืองของน้องผึง้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/388841 

author's name: นางสาว ศิริวรรณ แซ่ติง้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/siri

wan038 

created date: 28 สิงหาคม 2553 19:30 
updated date: 18 เมษายน 2555 00:53 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 352 

 

post title: นิทรรศการงานวิชาการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/388858 

author's name: โสพิศ อุน่เจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/namt

al16 

created date: 28 สิงหาคม 2553 20:41 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:05 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 151 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/389092 

author's name: ศรีรัตน์ สขุหวาน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nong

-012 

created date: 29 สิงหาคม 2553 13:06 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:05 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 93 

 

post title: วนัฝนไมต่ก และ ลิงลืมกินยา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/389495 

author's name: พระมหา ธราบญุ จิรชีโว คจิูนดา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thar

abun 

created date: 30 สิงหาคม 2553 20:24 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:06 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 284 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบล๊อกเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/389671 

author's name: ณฐัวดี สขุนคร 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dee2

19 

created date: 31 สิงหาคม 2553 15:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 97 

 

post title: ราชภฏัวิชาการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/389681 

author's name: ณฐัวดี สขุนคร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dee2

19 

created date: 31 สิงหาคม 2553 16:01 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 91 

 

post title: คณุครูในดวงใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/389713 

author's name: นางสาว ภทัรีพร เดโชศาสตร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/putt

areepon084 

created date: 31 สิงหาคม 2553 17:57 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:41 
received flowers: 2 

comments: 25 

hits: 499 

 

post title: บทคดัย่องานวิจยั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/390270 

author's name: banchob sukprapaporn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/banc

hob_cru 

created date: 02 กนัยายน 2553 13:46 
updated date: 31 พฤษภาคม 2555 00:05 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 598 

 

post title: วนัเท่ลลัล้า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/391150 

author's name: ณฐัวดี สขุนคร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dee2

19 

created date: 05 กนัยายน 2553 12:33 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:11 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 106 

 

post title: ท าอย่างไรให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนท่ีมีความสขุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/391353 

author's name: ประยรูศรี พรหมรักษา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pray

oonsri152 

created date: 05 กนัยายน 2553 17:52 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:12 
received flowers: 0 

comments: 3 



122 

 

hits: 243 

 

post title: เลิกป.บณัฑิตครู ใครได้ประโยชน์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/391517 

author's name: รองศาสตราจารย์ ดร. สมบตัิ นพรัก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/somb

atn 

created date: 06 กนัยายน 2553 10:09 
updated date: 09 มิถนุายน 2555 11:56 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 955 

 

post title: ครูไทยวนันี ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/391540 

author's name: นาย ชาญณรงค์ ไดเอท อินอิว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/iniw

ediet 

created date: 06 กนัยายน 2553 11:54 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 13:30 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 266 

 

post title: เรียนรู้การด านากบัชาวบ้าน...การรวบรวมข้อมลูโดยการสงัเกต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/391547 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 06 กนัยายน 2553 12:51 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:10 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 370 

 

post title: เปิดรับสมคัรสมาชิกใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/391762 

author's name: วา่ท่ีร้อยตรี เมธี M บญุปัญญา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krum

etee2000 

created date: 07 กนัยายน 2553 09:09 
updated date: 25 พฤษภาคม 2555 11:58 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 113 

 

post title: การแทรกภาพและการสร้างลิงค์ในบนัทึก  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/391823 

author's name: นางสาว ศิริวรรณ แซ่ติง้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/siri

wan038 

created date: 07 กนัยายน 2553 12:14 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:13 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 223 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/392219 

author's name: สายใจ บญุหนนุ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/anee

_55 

created date: 08 กนัยายน 2553 17:37 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:10 
received flowers: 0 

comments: 12 

hits: 224 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/392434 

author's name: ฤดีวรรณ พิบลูย์สวสัดิ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rude

ewan058 

created date: 09 กนัยายน 2553 14:40 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:15 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 177 

 

post title:  ความผิดพลาดเกิดขึน้เมื่อไร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/392533 

author's name: ณฎัฐิณี วงศ์สนัติวฒัน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sass

y_natt 

created date: 09 กนัยายน 2553 20:58 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:16 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 228 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบล๊อคเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/392534 

author's name: ณฎัฐิณี วงศ์สนัติวฒัน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sass

y_natt 

created date: 09 กนัยายน 2553 21:07 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:16 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 200 

 

post title: ความรู้สกึท่ีมีบลอ็กเป็นของตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/392679 

author's name: สมุลฑา สงัขภิรมย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sumo

ntha2524 

created date: 10 กนัยายน 2553 12:26 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:16 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 115 

 

post title: เร่ืองความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/392706 

author's name: ภรูดา ภูร่ะหงษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pura

da770 

created date: 10 กนัยายน 2553 13:50 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:16 
received flowers: 0 

comments: 0 



123 

 

hits: 134 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/392730 

author's name: วิชชตุา จินาเหงียบ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/witc

huta646 

created date: 10 กนัยายน 2553 15:28 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:16 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 204 

 

post title: ความรู้สกึท่ีมีบลอ็กเป็นของตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/393034 

author's name: อชันา แซ่ฉัว่ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aeth

ana123 

created date: 11 กนัยายน 2553 13:59 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:17 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 106 

 

post title: บคุลากรครูจะพฒันาตนเองอย่างไร เพ่ือรองรับการพฒันา ICT 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/393378 

author's name: อนตุตร ค าวงษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/anut

tara 

created date: 12 กนัยายน 2553 11:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:19 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 156 

 

post title: วิชาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/393426 

author's name: เกตวุรี ยศย่ิงยง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/lukk

ate_ky 

created date: 12 กนัยายน 2553 11:55 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:19 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 83 

 

post title: การน า ICT เข้าสูโ่รงเรียนของไทย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/393442 

author's name: อนตุตร ค าวงษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/anut

tara 

created date: 12 กนัยายน 2553 12:08 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:19 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 165 

 

post title: ครูท่ีดีในสงัคมไทย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/394184 

author's name: ปรีดาพร แซ่เลา่ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pree

daporn_8604 

created date: 14 กนัยายน 2553 16:38 
updated date: 09 มิถนุายน 2555 17:13 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 413 

 

post title: ดีใจท่ีท าบล๊อกได้เพราะไมเ่ก่งเร่ืองไอที 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/394223 

author's name: สดุารัตน์ ท่าหกั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suda

rat191 

created date: 14 กนัยายน 2553 19:24 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:21 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 187 

 

post title: น าเสนอ เร่ืองคณุลกัษณะของครูท่ีพึงประสงค ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/394622 

author's name: เบญญาภา ประชาเชษฐ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/beny

apa2534 

created date: 15 กนัยายน 2553 21:04 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 00:27 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1214 

 

post title: น่ีเหรอท่ีเขาเรียกกนัวา่ธรุการโรงเรียน... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/394697 

author's name: ฤดี โชจินนท์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ame_

34126 

created date: 16 กนัยายน 2553 09:51 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 12:26 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 626 

 

post title: Teacher isn't just a presenter! 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/395123 

author's name: นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/than

akorn_j 

created date: 17 กนัยายน 2553 11:51 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:23 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 312 

 

post title: ความรู้สกึท่ีมีบลอ็กเป็นของตวัเองคะ่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/395570 

author's name: โลกใหมแ่ห่งการเรียนรู้ของ...สดุารัตน์ เดก็หล ี
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suda

rat007 

created date: 18 กนัยายน 2553 15:23 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:25 
received flowers: 0 

comments: 0 



124 

 

hits: 166 

 

post title: child center 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/395827 

author's name: นางสาว ศิริวรรณ แซ่ติง้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/siri

wan038 

created date: 19 กนัยายน 2553 17:00 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:26 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 351 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อได้ดวิูดีโอของช่องโทรทศัน์ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/396482 

author's name: มทันีย์ ศรีวิโรจน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/matt

anee555 

created date: 21 กนัยายน 2553 14:40 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 152 

 

post title: ทองพลู บวัศรี อดุมคติครูเพ่ือเดก็ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/397510 

author's name: นางสาว ทองพลู บวัศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tong

pul 

created date: 23 กนัยายน 2553 22:09 
updated date: 20 พฤษภาคม 2555 23:05 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 595 

 

post title: ครูท่ีดีเป็นอย่างไร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/397761 

author's name: สกุญัญา แต้ศิริรัตนกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chab

aza 

created date: 24 กนัยายน 2553 12:47 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 18:52 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 894 

 

post title: เมื่อมีการสอน...ก็ต้องมีการวดัและประเมินผล 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/397882 

author's name: สกุญัญา แต้ศิริรตันกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chab

aza 

created date: 24 กนัยายน 2553 16:06 
updated date: 11 มิถนุายน 2555 15:01 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 266 

 

post title: น า้ตาของเดก็ผู้ชาย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/398268 

author's name: ณฎัฐิณี วงศ์สนัติวฒัน์ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sass

y_natt 

created date: 25 กนัยายน 2553 17:33 
updated date: 30 พฤษภาคม 2555 15:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 197 

 

post title: โรงเรียนแบบอย่าง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/398428 

author's name: เปมิกา    ช่ืนอารมณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pemi

ga057 

created date: 26 กนัยายน 2553 11:24 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:32 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 122 

 

post title: การเรียนแบบครูเป็นครูเป็นศนูย์กลาง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/398611 

author's name: ประยรูศรี พรหมรักษา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pray

oonsri152 

created date: 26 กนัยายน 2553 21:02 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 19:04 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 244 

 

post title: กวา่จะรู้ถึงความรู้สกึของค าวา่ "ความเป็นครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/398824 

author's name: วรโชติ สินธศุิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinv

orachot 

created date: 27 กนัยายน 2553 15:19 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 22:08 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 557 

 

post title: สขุภาพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/398835 

author's name: สนิุศา จาตรุงศ์ลิขิต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suni

sa_ice 

created date: 27 กนัยายน 2553 15:41 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 95 

 

post title: ความดีของแม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/398857 

author's name: สนิุศา จาตรุงศ์ลิขิต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suni

sa_ice 

created date: 27 กนัยายน 2553 16:50 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:33 
received flowers: 0 

comments: 0 
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hits: 102 

 

post title: ท าความดี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/398861 

author's name: สนิุศา จาตรุงศ์ลิขิต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suni

sa_ice 

created date: 27 กนัยายน 2553 16:57 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:33 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 110 

 

post title: การมีสขุภาพจิตใจด ี
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/398882 

author's name: สนิุศา จาตรุงศ์ลิขิต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suni

sa_ice 

created date: 27 กนัยายน 2553 17:27 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 95 

 

post title: วิธีการท าการทดลอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/398884 

author's name: สนิุศา จาตรุงศ์ลิขิต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suni

sa_ice 

created date: 27 กนัยายน 2553 17:34 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 104 

 

post title: อาหารวา่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/398887 

author's name: สนิุศา จาตรุงศ์ลิขิต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suni

sa_ice 

created date: 27 กนัยายน 2553 17:40 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 106 

 

post title: การออกก าลงักาย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/398892 

author's name: สนิุศา จาตรุงศ์ลิขิต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suni

sa_ice 

created date: 27 กนัยายน 2553 17:44 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:33 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 121 

 

post title: การท างานท่ีด ี
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/398898 

author's name: สนิุศา จาตรุงศ์ลิขิต 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suni

sa_ice 

created date: 27 กนัยายน 2553 18:03 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:11 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 181 

 

post title: ประสบการณ์นาฏศิลป์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/398910 

author's name: โสภิดา เตา่หิม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sopi

da026 

created date: 27 กนัยายน 2553 18:40 
updated date: 10 พฤษภาคม 2555 12:00 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 161 

 

post title: ความหลากหลาย....การเรียนรู้แบบบรูณาการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399144 

author's name: ฤดี โชจินนท์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ame_

34126 

created date: 28 กนัยายน 2553 13:26 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 14:03 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 2003 

 

post title: เรียนวิทย์ ดนตรี ศิลปะ จากผกัผลไม้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399211 

author's name: สายใจ บญุหนนุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/anee

_55 

created date: 28 กนัยายน 2553 17:00 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:34 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 209 

 

post title: ครู กบั อาจารย์ ตา่งกนัอย่างไร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399736 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 30 กนัยายน 2553 09:17 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 13:07 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 847 

 

post title: ครูผู้ให้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399829 

author's name: นาย ศิลป์ชยั เทศนา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinc

hait 

created date: 30 กนัยายน 2553 13:00 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 19:45 
received flowers: 0 

comments: 3 
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hits: 517 

 

post title: วนัทองสองใจจริงหรือ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/400306 

author's name: นางสาว ศิริวรรณ แซ่ติง้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/siri

wan038 

created date: 01 ตลุาคม 2553 22:37 
updated date: 16 มิถนุายน 2555 12:28 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 478 

 

post title: การเรียนรู้แบบบรูณาการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/400386 

author's name: ชตุิมา ด้วงพยคัฆ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chut

ima477 

created date: 02 ตลุาคม 2553 11:58 
updated date: 23 มีนาคม 2555 11:19 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 140 

 

post title: บรูณาการคีรีวง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/400394 

author's name: รัชดา ค ารอด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/radc

hada521 

created date: 02 ตลุาคม 2553 12:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:38 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 153 

 

post title: วิเคาระห์เร่ืองน าผกัผลไม้มาท าเคร่ืองดนตรี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/400516 

author's name: ผสุด ีสขุสาร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/puss

adee058 

created date: 03 ตลุาคม 2553 00:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:38 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 192 

 

post title: แสดงความคิดเหน็งานอาจารย์น า้อ้อย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/400574 

author's name: ศราวธุ เกือ้ขาว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sara

wut015 

created date: 03 ตลุาคม 2553 11:40 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:39 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 193 

 

post title: ความรู้สกึของการด ู thaiteacher.tv 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/400623 

author's name: โสภิดา เตา่หิม 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sopi

da026 

created date: 03 ตลุาคม 2553 15:01 
updated date: 24 มีนาคม 2555 03:29 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 125 

 

post title: 'วนัครูโลก' (World Teacher’s Day) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/401050 

author's name: นาย จิรศกัดิ์ ศิริรัตนพล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jira

sak 

created date: 05 ตลุาคม 2553 15:16 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 19:47 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 304 

 

post title: 5 ตลุาคม  วนัครูโลก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/401124 

author's name: ภควตั ภควตัคีย์ตา แย้มจ านนั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phak

awatkeetra 

created date: 06 ตลุาคม 2553 07:10 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 14:57 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 250 

 

post title: แสดงความคิดเหน็เร่ืองหลกัการสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/401250 

author's name: ธชัพรรณ จงจิตต ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tach

apan123 

created date: 06 ตลุาคม 2553 16:50 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:41 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 105 

 

post title: คกก.เลง็ปรับสดัสว่นครูพนัธุ์ใหม ่ร้อยละ 50-70% รองรับครู
เกษียณ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/401363 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 07 ตลุาคม 2553 11:31 
updated date: 08 มิถนุายน 2555 18:27 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 495 

 

post title: ครูท่ีดีมีเยอะ...แตไ่มม่ีพืน้ท่ีในขา่ว 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/401396 

author's name: วรโชติ สินธศุิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sinv

orachot 

created date: 07 ตลุาคม 2553 14:52 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:42 
received flowers: 0 
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comments: 2 

hits: 603 

 

post title: ครูท่ีแท้จริง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/401523 

author's name: ภาวดี น้อยอาษา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/t_op

al 

created date: 08 ตลุาคม 2553 07:51 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:42 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 217 

 

post title: ชีวิตครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/401659 

author's name: สพิุชฌาณย์ หญิง อรุณสิทธ์ิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/supi

tcharn 

created date: 08 ตลุาคม 2553 21:32 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:12 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 215 

 

post title: ครัง้ท่ี 5 “ตวัแปรกบัการวิจยั”  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/401863 

author's name: kanyavee chairian 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/biol

ogy_world 

created date: 10 ตลุาคม 2553 12:43 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 10:23 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 525 

 

post title: เร่ืองนี.้....มีวา่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/402965 

author's name: ผสุด ีสขุสาร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/puss

adee058 

created date: 16 ตลุาคม 2553 15:11 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 16:48 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 124 

 

post title: โรงเรียนต้นแบบ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/403102 

author's name: นางสาว ศิริวรรณ แซ่ติง้ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/siri

wan038 

created date: 17 ตลุาคม 2553 11:50 
updated date: 19 พฤษภาคม 2555 12:01 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 414 

 

post title: ธรรมชาติเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/406427 

author's name: Champee W. 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mumm

yy 

created date: 04 พฤศจิกายน 2553 09:36 
updated date: 27 พฤษภาคม 2555 10:51 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 204 

 

post title: ยามแสงแดดออ่น กบั ไผล้่อลม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/406433 

author's name: Champee W. 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mumm

yy 

created date: 04 พฤศจิกายน 2553 09:54 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:02 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 259 

 

post title: “ครู” คือใคร?? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/407797 

author's name: ดร. แสวง รวยสงูเนิน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sawa

engkku 

created date: 11 พฤศจิกายน 2553 17:28 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:41 
received flowers: 1 

comments: 18 

hits: 603 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/408920 

author's name: จฬุาวรรณ ละอองทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/puy_

papaya 

created date: 18 พฤศจิกายน 2553 10:34 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:12 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 75 

 

post title: นกัเรียนเป็นเหย่ือของครูและของโรงเรียน หรืออาจจะเป็นเหย่ือของ
ระบบการศกึษาท่ีผิดพลาด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/408953 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 18 พฤศจิกายน 2553 12:14 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 22:10 
received flowers: 0 

comments: 6 

hits: 376 

 

post title: มีครูในวนันัน้ จึงมีฉนัในวนันี ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/409062 

author's name: ปิยนชุ    ไชยมงคล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pint

ida 

created date: 18 พฤศจิกายน 2553 22:56 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 17:23 
received flowers: 0 
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comments: 21 

hits: 798 

 

post title: 12.คนเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/409246 

author's name: ผศ. เดชา   สวา่งวงศ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dech

a_sawangwong 

created date: 20 พฤศจิกายน 2553 06:13 
updated date: 22 มีนาคม 2555 15:01 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 282 

 

post title: แนะน าตวั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/409454 

author's name: นางถนอม  แสงอรัญ แสงอรัญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tano

m2504 

created date: 21 พฤศจิกายน 2553 10:43 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:15 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 171 

 

post title: ความรู้สกึ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/410864 

author's name: นาย สจิุนต์ จินต์ ทองเจิม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suji

n_2010 

created date: 28 พฤศจิกายน 2553 10:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:21 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 123 

 

post title: ความรู้สกึ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/410873 

author's name: นาย ศภุชยั ชยั ตณิพนัธุ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/supp

achai2010 

created date: 28 พฤศจิกายน 2553 11:10 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:21 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 101 

 

post title: ความรู้สกึ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/410893 

author's name: นางสาว ฮานีฟา  ฟาฟา ตอกอ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/fafa

_anu 

created date: 28 พฤศจิกายน 2553 13:27 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:21 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 95 

 

post title: ครูในดวงใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/410950 

author's name: นาง ละเอียด   ศรีวรนนัท์ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/laea

de 

created date: 28 พฤศจิกายน 2553 22:04 
updated date: 09 เมษายน 2555 20:35 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 367 

 

post title: สิ่งท่ี…ครูเป็น...ครูท า...ส าคญักวา่สิ่งท่ีครูสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/411219 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 30 พฤศจิกายน 2553 11:53 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 22:48 
received flowers: 1 

comments: 10 

hits: 396 

 

post title: 204.ไทยไมม่ีอะไรสู้ลาวเลยหรือ ?? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/412648 

author's name: somdej godir 

sangwiman(maslah) 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/somd

ejmas 

created date: 08 ธนัวาคม 2553 17:16 
updated date: 06 มิถนุายน 2555 11:27 
received flowers: 0 

comments: 22 

hits: 1085 

 

post title: ขา่วลา่มาปลกุให้ตื่นแตน่่าสนใจเพราะไอคิวเดก็ไทยเกือบต ่ากวา่
มาตรฐาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/412930 

author's name: นาย ธนา นนทพทุธ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nunt

haputho 

created date: 09 ธนัวาคม 2553 19:39 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:31 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 219 

 

post title: นิยามความหมายของค าวา่ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/413543 

author's name: ไมซาเร๊าะ ขนุรักษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mair

oh 

created date: 13 ธนัวาคม 2553 18:47 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 14:14 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 506 

 

post title: เมื่อคณุครู...บกุบ้าน..นกัเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/413548 

author's name: ไมซาเร๊าะ ขนุรักษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mair

oh 

created date: 13 ธนัวาคม 2553 19:19 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:15 
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received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 251 

 

post title: ความประทบัใจในอาชีพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/413831 

author's name: สมชาย คณุชาย3 ชยัรินทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khun

chay3 

created date: 15 ธนัวาคม 2553 08:56 
updated date: 16 มกราคม 2556 13:54 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 203 

 

post title: ดี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/414845 

author's name: พิมพ์ชญา Pim โฮมไชยวงค ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pim-

pim 

created date: 19 ธนัวาคม 2553 14:44 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:39 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 79 

 

post title: ดี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/414846 

author's name: พิมพ์ชญา Pim โฮมไชยวงค ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pim-

pim 

created date: 19 ธนัวาคม 2553 14:45 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:39 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 83 

 

post title: ครู “ภาษาไทย” ในดวงใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/415026 

author's name: นาย เกรียงไกร เรือนน้อย 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kria

ng_koog 

created date: 20 ธนัวาคม 2553 11:49 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:37 
received flowers: 2 

comments: 1 

hits: 564 

 

post title: นกัเรียนของหาย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/415317 

author's name: อนงค์ มีสขุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/anon

gmeesuk 

created date: 21 ธนัวาคม 2553 13:48 
updated date: 07 มิถนุายน 2555 09:50 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 147 

 

post title: ครัง้แรกของความเป็น ครู ! 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/415500 

author's name: นางสาว  บษุบา  จุ๋ม วงวิพฒัน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/joom

_kot 

created date: 21 ธนัวาคม 2553 22:22 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 02:47 
received flowers: 1 

comments: 9 

hits: 485 

 

post title: อบรมการสร้างสื่อ/นวตักรรม  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/415586 

author's name: นาย วนัชยั แมน หนกัเกิด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/man3

800700329100 

created date: 22 ธนัวาคม 2553 13:29 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:42 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 109 

 

post title: วนัส าคญั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/415633 

author's name: นางสาว เสาวภาคย์ ขนม รัตนบรีุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/saow

aphakrut 

created date: 22 ธนัวาคม 2553 14:19 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:36 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 168 

 

post title: การสอนท่ีด ี
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/415999 

author's name: นาย ไพฑรูย์ ศกัดิ์พรหม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pait

oons 

created date: 23 ธนัวาคม 2553 13:53 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 274 

 

post title: ทนุครูพนัธุ์ใหม5่ปี รับรุ่นสดุท้ายปี 54 ย า้อนาคตครูต้องจบป.
โท 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/416429 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 25 ธนัวาคม 2553 19:22 
updated date: 09 มิถนุายน 2555 13:59 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 1149 

 

post title: ครูผู้สร้างคน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/416434 

author's name: กาญจนา   มนทิราลยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kanj

ana_m 

created date: 25 ธนัวาคม 2553 20:29 



130 

 

updated date: 20 พฤษภาคม 2555 12:31 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 401 

 

post title: ทดสอบ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/416596 

author's name: มธรุส วงษ์พานิช 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruj

eab2507 

created date: 26 ธนัวาคม 2553 14:26 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 108 

 

post title: ไทยเสียดนิแดน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/416599 

author's name: คนึงนิจ ต๊ะมลู 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kanu

ngnich 

created date: 26 ธนัวาคม 2553 14:28 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 101 

 

post title: nongni 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/416600 

author's name: นิภาพร ทองโพธ์ิศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nong

ni 

created date: 26 ธนัวาคม 2553 14:28 
updated date: 11 พฤษภาคม 2555 16:21 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 127 

 

post title: ทบทวนบทเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/416602 

author's name: พรสนอง  พลูสอน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pons

anong 

created date: 26 ธนัวาคม 2553 14:29 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 79 

 

post title: แมวไทย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/416605 

author's name: อทิุศ ทิศ ใจใส 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/utis

-jaisai 

created date: 26 ธนัวาคม 2553 14:35 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 102 

 

post title: กิจกรรมทางการศกึษาของโรงเรียน  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/416634 

author's name: พีรพงษ์ วชัรเทศ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/piti

ng 

created date: 26 ธนัวาคม 2553 16:44 
updated date: 02 พฤษภาคม 2555 22:18 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 367 

 

post title: วนัเดก็ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/418126 

author's name: dungporn tong kong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

porn_m 

created date: 04 มกราคม 2554 18:24 
updated date: 23 พฤษภาคม 2555 20:04 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 301 

 

post title: ครูตี(ทารุณ)เดก็: รากเหง้าสงัคมไทย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/418816 

author's name: Jyanin O Prachya 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pjo2

255 

created date: 07 มกราคม 2554 14:53 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 17:58 
received flowers: 0 

comments: 7 

hits: 750 

 

post title: ครู 4: ความเป็นครู-ปชูนียบคุคล 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/418902 

author's name: ครู pole mee Prach 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/meep

ole 

created date: 07 มกราคม 2554 21:16 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 20:55 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 882 

 

post title: ครู 6: ครู ในสายตาท่านพทุธทาส 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/419007 

author's name: ครู pole mee Prach 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/meep

ole 

created date: 08 มกราคม 2554 14:01 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 23:17 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 870 

 

post title: ครู 7: ครู ในสายตาชาว GTK 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/419050 

author's name: ครู pole mee Prach 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/meep

ole 

created date: 08 มกราคม 2554 17:05 
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updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 17:58 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 309 

 

post title: ครู 8: ครู ในสายตาเนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/419160 

author's name: ครู pole mee Prach 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/meep

ole 

created date: 09 มกราคม 2554 09:32 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 00:40 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 818 

 

post title: อาลยั: ครูธาดา ศ.นพ. ธาดา ยิบอินซอย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/419242 

author's name: นาย เตม็ศกัดิ์ พึ่งรัศมี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ptem

sak 

created date: 09 มกราคม 2554 17:41 
updated date: 15 มิถนุายน 2555 05:58 
received flowers: 0 

comments: 26 

hits: 2242 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/419490 

author's name: สกุญัญา โบว ์ผกาผล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suku

nya_101 

created date: 10 มกราคม 2554 22:29 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 18:00 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 191 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/419492 

author's name: สกุญัญา โบว ์ผกาผล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suku

nya_101 

created date: 10 มกราคม 2554 22:37 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:17 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 217 

 

post title: ครู 9: ครูในสายตาของม.ล.ป่ิน มาลากลุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/419669 

author's name: ครู pole mee Prach 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/meep

ole 

created date: 11 มกราคม 2554 17:07 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:37 
received flowers: 2 

comments: 15 

hits: 3560 

 

post title: พระคณุครู 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/419761 

author's name: mr. sekpornsawan boonpetch 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sptr

aining 

created date: 12 มกราคม 2554 09:19 
updated date: 07 มิถนุายน 2555 17:01 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 283 

 

post title: ครู 10: ครูในสายตาของอบุาสิกา คณุรัญจวน อินทรก าแหง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/419977 

author's name: ครู pole mee Prach 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/meep

ole 

created date: 12 มกราคม 2554 22:50 
updated date: 09 มิถนุายน 2555 12:34 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 505 

 

post title: สวสัดีวนัครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420159 

author's name: phatcharintr Sompan 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phat

charintr 

created date: 13 มกราคม 2554 19:48 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 16:56 
received flowers: 0 

comments: 24 

hits: 3253 

 

post title: ครู 11: ครูด้วยใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420165 

author's name: ครู pole mee Prach 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/meep

ole 

created date: 13 มกราคม 2554 20:43 
updated date: 06 มิถนุายน 2555 12:20 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 277 

 

post title: วนัองัคารแห่งความทรงจ ากบัครูมอร์รี...สขุสนัต์วนัครูแห่งชาต ิ
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420196 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 13 มกราคม 2554 23:36 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 15:31 
received flowers: 1 

comments: 6 

hits: 518 

 

post title: ครู 12: รางวลัของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420304 

author's name: ครู pole mee Prach 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/meep

ole 

created date: 14 มกราคม 2554 15:30 
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updated date: 15 มิถนุายน 2555 19:54 
received flowers: 0 

comments: 5 

hits: 378 

 

post title: สญัญาแด.่..เธอ...คารวะคณุครูด้วยดวงใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420362 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 14 มกราคม 2554 21:28 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 22:33 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 394 

 

post title: ถึงคณุครู “.....” จากดวงใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420387 

author's name: เอมอร  ครูเอม กศน.อยธุยา บริบรูณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nfea

im03 

created date: 15 มกราคม 2554 00:05 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 18:03 
received flowers: 0 

comments: 4 

hits: 372 

 

post title: ครู 13: ครูในดวงใจ   
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420414 

author's name: ครู pole mee Prach 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/meep

ole 

created date: 15 มกราคม 2554 10:12 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 1 

comments: 10 

hits: 618 

 

post title: ครู...คนหนึง่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420440 

author's name: กาญจนา  สวุรรณเจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kanc

hanasu 

created date: 15 มกราคม 2554 12:32 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:35 
received flowers: 24 

comments: 167 

hits: 2048 

 

post title: แมพิ่มพ์ของชาติคือครู แล้วใครคือผู้ แกะแมพิ่มพ์? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420584 

author's name: ดร. วสะ บรูพาเดชะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vasa

brp 

created date: 16 มกราคม 2554 02:51 
updated date: 08 ธนัวาคม 2555 09:09 
received flowers: 1 

comments: 4 

hits: 1855 

 

post title: กราบคารวะคณุครูทกุๆ ท่าน 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420589 

author's name: นาย ภมุริน คุ้มไพทลูย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pumm

arin 

created date: 16 มกราคม 2554 06:13 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 15:08 
received flowers: 1 

comments: 8 

hits: 579 

 

post title: JJ2011V01_19 วนัดี วนัครู แดค่ณุครูเพ่ือศิษย์ คดิ
สร้างสรรค์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420606 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 16 มกราคม 2554 09:44 
updated date: 05 เมษายน 2555 22:42 
received flowers: 0 

comments: 18 

hits: 370 

 

post title: ไม้เรียวของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420643 

author's name: ทิฆมัพร ออมสิน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nuna

02825 

created date: 16 มกราคม 2554 13:14 
updated date: 06 มิถนุายน 2555 16:48 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 216 

 

post title: กลอนซึง้ๆ "วนัครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420653 

author's name: ทิฆมัพร ออมสิน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nuna

02825 

created date: 16 มกราคม 2554 13:48 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 11:32 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 187 

 

post title: จากนกัเรียนเป็นคณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420667 

author's name: มทิุตา พานิช 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/poon

palang 

created date: 16 มกราคม 2554 14:26 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:40 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 364 

 

post title: เป็นครู ดีไหม?ครับ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/420678 

author's name: Mr. Thossaphol NORATUS 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hs4h

nl 
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created date: 16 มกราคม 2554 14:46 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 13:03 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 1260 

 

post title: JJ2011V01_25 ครูท่ี Fit and Firm และ 
คนท่ีไมไ่ด้ Learn ตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/421217 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 19 มกราคม 2554 07:49 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:39 
received flowers: 1 

comments: 10 

hits: 383 

 

post title: ความในใจของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/421572 

author's name: อรทยั รัตนบรรดาล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jaja

009 

created date: 20 มกราคม 2554 17:47 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 14:07 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 1223 

 

post title: คลอด2มาตรฐานหลกัสตูรครูพนัธุ์ใหม ่ป.โทสอนรายวชิา-ประจ า
ชัน้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/421949 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 22 มกราคม 2554 19:48 
updated date: 23 พฤษภาคม 2555 08:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 701 

 

post title: วนัแรกสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/422479 

author's name: นางสาว pornchanok aiew 
arunraktavorn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chuy

un 

created date: 25 มกราคม 2554 17:18 
updated date: 21 พฤษภาคม 2555 19:45 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 250 

 

post title:              ขาไมม่ัน่ยืนไมแ่น่น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/422483 

author's name: นางสาว pornchanok aiew 
arunraktavorn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chuy

un 

created date: 25 มกราคม 2554 17:57 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 21:48 

received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 209 

 

post title: สอนการอวยพรวนัตรุษจีนกนัหน่อย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/422708 

author's name: ทิฆมัพร ออมสิน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nuna

02825 

created date: 26 มกราคม 2554 22:05 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 18:12 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 230 

 

post title: อาหารมงคลทานแล้วมีโชค 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/422711 

author's name: ทิฆมัพร ออมสิน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nuna

02825 

created date: 26 มกราคม 2554 22:25 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 18:12 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 142 

 

post title: คา่ยคณุธรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/423519 

author's name: มนัทนา พรหมรักษา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mant

ana2534 

created date: 01 กมุภาพนัธ์ 2554 16:01 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:35 
received flowers: 2 

comments: 8 

hits: 286 

 

post title: ครม.ไฟเขียว 4.3 พนัล.ปัน้ครูวิทย์-คณิต-คอมพ์ 
(สควค) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/423664 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 02 กมุภาพนัธ์ 2554 11:46 
updated date: 10 มิถนุายน 2555 21:31 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 1178 

 

post title: ความประทบัใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/424464 

author's name: pattana panny lengchui 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/patt

ana-1 

created date: 06 กมุภาพนัธ์ 2554 10:02 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 18:20 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 113 

 

post title: แดค่รูผู้สอนวิชชาธรรมกาย 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/424513 

author's name: คณุสมถะ ... ... 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chot

suwan18 

created date: 06 กมุภาพนัธ์ 2554 11:08 
updated date: 13 พฤษภาคม 2555 16:03 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 555 

 

post title: อึง้!! ทัว่ ปท.ขาดครู 4 หมื่น สาขาวิทย์-คณิต-องักฤษ
มากสดุ ใน 10 ปีครูประถมเกษียณสงูสดุ 2.8 หมื่นคน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/424643 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 07 กมุภาพนัธ์ 2554 00:21 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 14:54 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 897 

 

post title: เฮเลือกครูอนัดบั1 คะแนนแซงวิศวะ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/424644 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 07 กมุภาพนัธ์ 2554 00:27 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 14:04 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 445 

 

post title: สพฐ.เปิดสอบบรรจคุรูผู้ช่วย 1.6 หมื่นอตัรา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/424646 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 07 กมุภาพนัธ์ 2554 00:31 
updated date: 28 พฤษภาคม 2555 16:42 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 646 

 

post title: ครุศาสตร์ 30 ม.ดงัสัง่คายนาหลกัสตูรผลติ"ครูพนัธุ์ใหม"่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/424703 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 07 กมุภาพนัธ์ 2554 13:46 
updated date: 15 มิถนุายน 2555 09:46 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 761 

 

post title: ครู ของการด าเนินชีวิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/425900 

author's name: จริยา ไวศยารัทธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phus

upa 

created date: 13 กมุภาพนัธ์ 2554 18:36 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:36 
received flowers: 2 

comments: 3 

hits: 571 

 

post title: ครูของฉนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/426252 

author's name: jittima edura piman 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/edur

a2004 

created date: 15 กมุภาพนัธ์ 2554 10:52 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 18:26 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 279 

 

post title: ชีปั้น้ครูพนัธุ์ใหม ่ป.โท กระแสด ีเดก็แห่เรียนเพ่ิม 10 เท่า 
- ครุศาสตร์ จฬุาฯ พร้อมเปิดปี 55  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/426587 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 16 กมุภาพนัธ์ 2554 20:21 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 16:34 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 984 

 

post title: เตรียมประเมินหลกัสตูรครู 5 ปี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/426590 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 16 กมุภาพนัธ์ 2554 20:24 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 18:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 558 

 

post title: ชี3้ปัจจยัน.ร.แห่เรียนครู  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/426594 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 16 กมุภาพนัธ์ 2554 20:35 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:36 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 403 

 

post title: เปิดสอบบรรจคุรูผู้ช่วย ปี 2554 รับสมคัร 4-10 เม.ย.
54 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/426781 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 17 กมุภาพนัธ์ 2554 17:39 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:40 
received flowers: 2 

comments: 14 

hits: 3551 
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post title:   รายช่ือสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีจะ
ได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/426802 

author's name: ครูไทย เกษะโกศล 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krut

hai2554 

created date: 17 กมุภาพนัธ์ 2554 20:57 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 20:26 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1773 

 

post title: ความฝัน vs ความจริง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/427331 

author's name: นาย กนัตด์นยั วิสทุธ์ิสิริ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/supe

r_lw 

created date: 20 กมุภาพนัธ์ 2554 10:35 
updated date: 30 เมษายน 2555 22:55 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 296 

 

post title: ความรัก-ศรัทธา "ครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/427403 

author's name: pirachaya w. 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pira

chaya 

created date: 20 กมุภาพนัธ์ 2554 14:53 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:37 
received flowers: 11 

comments: 13 

hits: 691 

 

post title: องักฤษจากขา่ว-น า้ใสๆจากใจคนช่ือครู [EN] 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/428291 

author's name: นพ. วลัลภ พรเรืองวงศ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wull

opporn 

created date: 25 กมุภาพนัธ์ 2554 04:30 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 18:34 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 322 

 

post title: ไปอบรมศิลปะมา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/428900 

author's name: สพุตัรา ดวงเกษมสขุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sunu

ch1 

created date: 28 กมุภาพนัธ์ 2554 19:25 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 22:02 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 289 

 

post title: อีกตวัอย่างของการเปลี่ยนวิธีคดิของลกูศิษย์ผมอีกคน ... วิธีคิด
ไมแ่พ้คนแรกเลย ! 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/428935 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 28 กมุภาพนัธ์ 2554 21:31 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:37 
received flowers: 11 

comments: 16 

hits: 925 

 

post title: ครูพนัธุ์ใหมเ่ร่ิมงาน พ.ค.นี ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/429240 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 02 มีนาคม 2554 20:54 
updated date: 10 มิถนุายน 2555 22:56 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 542 

 

post title: วนัท่ีแสนเหน่ือย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/429406 

author's name: สพุตัรา ดวงเกษมสขุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sunu

ch1 

created date: 03 มีนาคม 2554 23:34 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:38 
received flowers: 3 

comments: 5 

hits: 428 

 

post title: "R2R" สูง่านวิจยัในชัน้เรียนของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/429727 

author's name: ผศ.ดร.พิสทุธา (ดร.อ า) อารีราษฎร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dr-

pisutta 

created date: 06 มีนาคม 2554 07:16 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:38 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 549 

 

post title: บทบาทครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/430290 

author's name: sarinda puti 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sari

ndaputi 

created date: 08 มีนาคม 2554 23:17 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:38 
received flowers: 2 

comments: 6 

hits: 2317 

 

post title: การบริหารการศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/430535 

author's name: SOMCHAI JEARAKUL 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sj_s

omchai 

created date: 10 มีนาคม 2554 14:38 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 18:42 
received flowers: 0 

comments: 0 
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hits: 178 

 

post title: ครูชายแดน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/430583 

author's name: มลูนิธิเพ่ือนไร้พรมแดน มลูนิธิเพ่ือนไร้พรมแดน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/bord

ervoices2010 

created date: 10 มีนาคม 2554 20:20 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:38 
received flowers: 2 

comments: 1 

hits: 278 

 

post title: โรงเรียนแห่งความสขุ : วา่ด้วยการทบทวน "ความสขุและความ
ทรงจ า" ท่ีเป็นปัจจบุนัของคนเรา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/430774 

author's name: นาย พนสั   ปรีวาสนา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pand

in 

created date: 11 มีนาคม 2554 21:00 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:38 
received flowers: 9 

comments: 17 

hits: 1170 

 

post title: 42. "ครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/430829 

author's name: นาง บษุยมาศ แสงเงิน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/buss

ayamas2554 

created date: 12 มีนาคม 2554 12:13 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:38 
received flowers: 2 

comments: 8 

hits: 497 

 

post title: ครูบางคนอาจไมไ่ด้ปรับขึน้เงินเดือนใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/431030 

author's name: ประสิทธ์ิ หนกูุ้ ง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/praa

sitt 

created date: 13 มีนาคม 2554 21:35 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:40 
received flowers: 2 

comments: 6 

hits: 1839 

 

post title: ถ้าครูกล้า การเปลีย่นแปลงกจ็ะตามมา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/431049 

author's name: นาย พินิจ พนัธ์ช่ืน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hand

yman 

created date: 14 มีนาคม 2554 01:22 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:38 
received flowers: 2 

comments: 2 

hits: 306 

 

post title: รายช่ือ 65 เขตพืน้ท่ีฯทัว่ ปท.เปิดสอบครูผู้ช่วย 800 อตัรา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/431509 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 17 มีนาคม 2554 10:33 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:39 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 961 

 

post title: ท าให้ด ูอยูใ่ห้เห็น (1) การตรงตอ่เวลา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/431729 

author's name: นาย สรุเชษฐ เวชชพิทกัษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

chetv 

created date: 18 มีนาคม 2554 14:49 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:39 
received flowers: 3 

comments: 2 

hits: 736 

 

post title: เตรียม908อตัราบรรจคุรูพนัธุ์ใหมปี่53-สพฐ.แยกลง"ประถม-
มธัยม"แจงรายละเอียดเปิดสอบครูผู้ช่วย  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/432142 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 21 มีนาคม 2554 21:36 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:39 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 929 

 

post title: ดว่น!! กทม ประกาศสอบครูผู้ช่วย ปี 54   
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/432144 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 21 มีนาคม 2554 21:41 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:39 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 1844 

 

post title: เมื่อโรงเรียนไมจ่ดักิจกรรมพฒันาผู้เรียนให้แก่นกัเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/432873 

author's name: นาย เพค พลอยมณี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/peg2

005 

created date: 26 มีนาคม 2554 11:21 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 18:51 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 270 

 

post title: เมื่อลกูปกูลบัชาติมาเกิดเป็นผู้บริหารสถานศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/432882 

author's name: นาย เพค พลอยมณี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/peg2

005 

created date: 26 มีนาคม 2554 12:42 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 18:51 
received flowers: 0 
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comments: 0 

hits: 262 

 

post title: สง่งาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/433383 

author's name: นาย พิพฒัน์พงษ์ กาตาบตุร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pipa

tpong-auy 

created date: 30 มีนาคม 2554 08:51 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 18:53 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 110 

 

post title: สอนน้องให้ท างาน.....แบบหนกัเอา และเบาสู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/433636 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 01 เมษายน 2554 01:06 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:40 
received flowers: 4 

comments: 8 

hits: 363 

 

post title: แผนการบรรจผุู้ส าเร็จการศกึษาโครงการผลิตครูพนัธุ์ใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/435205 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 12 เมษายน 2554 22:31 
updated date: 11 มิถนุายน 2555 07:46 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 666 

 

post title: การจดัการความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือพฒันาการเลีย้งปลาในกระชงั
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/435750 

author's name: รุ่งทิพย์ กล้าหาญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/maik

hlahan 

created date: 18 เมษายน 2554 09:36 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 08:54 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 586 

 

post title: กระบวนการตอ่สู้และด ารงอยูข่องธรุกิจชมุชน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/435751 

author's name: รุ่งทิพย์ กล้าหาญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/maik

hlahan 

created date: 18 เมษายน 2554 09:38 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 01:35 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 706 

 

post title: การบรูณาการการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/435753 

author's name: รุ่งทิพย์ กล้าหาญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/maik

hlahan 

created date: 18 เมษายน 2554 09:47 
updated date: 15 มิถนุายน 2555 10:28 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 554 

 

post title: บทความกระบวนการเรียนรู้ของชมุชน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/435756 

author's name: รุ่งทิพย์ กล้าหาญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/maik

hlahan 

created date: 18 เมษายน 2554 10:04 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 23:57 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1034 

 

post title: บทความการบรูณาการวฒันธรรมเพ่ือการพฒันาของสตรี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/435761 

author's name: รุ่งทิพย์ กล้าหาญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/maik

hlahan 

created date: 18 เมษายน 2554 10:14 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 21:51 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 828 

 

post title: บทความครูมืออาชีพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/435762 

author's name: รุ่งทิพย์ กล้าหาญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/maik

hlahan 

created date: 18 เมษายน 2554 10:16 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 14:05 
received flowers: 1 

comments: 3 

hits: 3743 

 

post title: บทความพระพทุธศาสนากบัสิง่แวดล้อม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/435763 

author's name: รุ่งทิพย์ กล้าหาญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/maik

hlahan 

created date: 18 เมษายน 2554 10:18 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 02:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1482 

 

post title: พระมหาเทวีจิรประภา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/435764 

author's name: รุ่งทิพย์ กล้าหาญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/maik

hlahan 

created date: 18 เมษายน 2554 10:21 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 18:20 
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received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1018 

 

post title: พฒันาจริยธรรมตอ่สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/435765 

author's name: รุ่งทิพย์ กล้าหาญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/maik

hlahan 

created date: 18 เมษายน 2554 10:23 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:41 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 1242 

 

post title: ครูท่ีดีต้องท าตวัเป็นนกัเรียนท่ีดี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/436535 

author's name: ดร. แสวง รวยสงูเนิน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sawa

engkku 

created date: 23 เมษายน 2554 01:00 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:41 
received flowers: 8 

comments: 10 

hits: 604 

 

post title: สอนน้อยลง เรียนมากขึน้ – บทเรียนจากสองสปัดาห์แรกของการ
สอนระดบัปริญญาตรีในรอบสี่ปีท่ีละม้ายคล้ายคลงึกบัการเลน่สนกุเกอร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/437237 

author's name: ดร. วสะ บรูพาเดชะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vasa

brp 

created date: 27 เมษายน 2554 06:55 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:42 
received flowers: 3 

comments: 0 

hits: 1096 

 

post title: ชาติอยู่เพราะมีครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/437313 

author's name: พระครู กิตติพงศ์ ดารักษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kitt

iphongmcu 

created date: 27 เมษายน 2554 20:17 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:42 
received flowers: 4 

comments: 2 

hits: 606 

 

post title: เราเข้าใจ ค าวา่ ครู มากแคไ่หน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438132 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 04 พฤษภาคม 2554 19:05 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:42 
received flowers: 12 

comments: 76 

hits: 799 

 

post title: เมื่อห้องเรียนเกือบเป็นเวทีมวย 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438247 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 06 พฤษภาคม 2554 01:37 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:42 
received flowers: 13 

comments: 79 

hits: 651 

 

post title: เส้นทางชีวิตสูก่ารเป็น...ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438299 

author's name: Kanokwan Sarinyawat 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/moon

sounds 

created date: 06 พฤษภาคม 2554 14:56 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:42 
received flowers: 19 

comments: 65 

hits: 2247 

 

post title: เร่ืองราวท่ีผา่นมากบัความทรงจ าดี ๆ  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438347 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 06 พฤษภาคม 2554 20:38 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:42 
received flowers: 5 

comments: 35 

hits: 481 

 

post title: ถ้าไมส่ะดดุ...ก็ไมก่ระโดด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438425 

author's name: นาถตยา ย่ีพา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/natt

ayayeepa 

created date: 07 พฤษภาคม 2554 13:56 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:42 
received flowers: 8 

comments: 64 

hits: 663 

 

post title: เอือ้มมือไขวค่ว้า ตามหาความฝัน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438533 

author's name: Chatchadaphorn Hongnuan 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/micr

oscope 

created date: 08 พฤษภาคม 2554 12:40 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:42 
received flowers: 5 

comments: 58 

hits: 559 

 

post title: คลอดช่ือบรรจทุนุครูพนัธุ์ใหม ่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438588 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 08 พฤษภาคม 2554 23:41 
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updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:42 
received flowers: 1 

comments: 3 

hits: 2004 

 

post title: ต านานผีล้านนาตอน "ผีสงึสัง่แขวนคอ" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438694 

author's name: NIKHOM PHROMMATHEP 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nhan

phromma 

created date: 09 พฤษภาคม 2554 21:33 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 4 

comments: 2 

hits: 630 

 

post title: What is Inspiration ?? 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438745 

author's name: Kanokwan Sarinyawat 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/moon

sounds 

created date: 10 พฤษภาคม 2554 09:40 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 9 

comments: 54 

hits: 456 

 

post title: ผู้เป็น "แรงบนัดาลใจ"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438761 

author's name: Chatchadaphorn Hongnuan 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/micr

oscope 

created date: 10 พฤษภาคม 2554 12:01 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 8 

comments: 49 

hits: 613 

 

post title: เกณฑ์คดัป.ตรี5ปี-หลกัสตูร4+เสนอบอร์ดครูพนัธุ์ใหม2่4
พ.ค.นีม้ก.รุกเปิดตรีควบโทรุ่นแรกปี55 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438770 

author's name: Pramote Srichomchuen 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/clas

sioma 

created date: 10 พฤษภาคม 2554 13:41 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 1 

comments: 6 

hits: 2910 

 

post title: ชีวิตท่ีก้าวตอ่ไป  ด้วยใจท่ีมจีดุหมาย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438854 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 10 พฤษภาคม 2554 17:04 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 8 

comments: 25 

hits: 618 

 

post title: เชือ้เพลิงชีวิต...ลิขิตหนทางเดิน 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438904 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 11 พฤษภาคม 2554 02:57 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 11 

comments: 60 

hits: 483 

 

post title: แรงบนัดาลใจในชีวิตของฉนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438964 

author's name: Krongsap Pengkhwan 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kron

gsap_p 

created date: 11 พฤษภาคม 2554 16:47 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 6 

comments: 39 

hits: 917 

 

post title: คณุครูคนใหม ่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/439125 

author's name: นาย บญุเสริม ทรัพย์แสนดี บญุเสริม ทรัพย์แสนด ี
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/boon

serm53 

created date: 12 พฤษภาคม 2554 23:56 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 21:58 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 389 

 

post title: เรียนรู้ ด ูท า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/439347 

author's name: ดอกไม้ ปานพาน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kett

awa 

created date: 14 พฤษภาคม 2554 20:34 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 4 

comments: 5 

hits: 503 

 

post title: หอศิลป์แหลง่เรียนรู้  คูเ่มืองเชียงใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/439367 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 14 พฤษภาคม 2554 23:37 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 10 

hits: 576 

 

post title: ครูและนกัเรียนท าอะไรในช่วงปิดเทอม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/439562 

author's name: mrs. jamrian  udomchai 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kru_

jamrian 

created date: 16 พฤษภาคม 2554 22:26 
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updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 2 

comments: 1 

hits: 523 

 

post title: ถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยภาพถ่าย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/439766 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 พฤษภาคม 2554 23:05 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 2 

comments: 10 

hits: 783 

 

post title: ขอบคณุ...ท่ีท าให้เราพบกนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/439879 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 19 พฤษภาคม 2554 19:59 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 2 

comments: 10 

hits: 357 

 

post title: ขอบคณุ ... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/439902 

author's name: Thipayavaree Khamon 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thip

ayavaree 

created date: 19 พฤษภาคม 2554 21:52 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 3 

comments: 20 

hits: 302 

 

post title: คาถา " เรียนเก่ง" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/439906 

author's name: ศกัดิ์นรินทร์ รักออ่น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/puya

ilee125 

created date: 19 พฤษภาคม 2554 22:06 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 4 

comments: 21 

hits: 421 

 

post title: แทนค าจากใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/439927 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 19 พฤษภาคม 2554 23:25 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:43 
received flowers: 2 

comments: 16 

hits: 331 

 

post title: ครู....วนันี ้

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/439962 

author's name: ครูปอ * 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tomo

rrow 

created date: 20 พฤษภาคม 2554 07:57 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 1 

comments: 5 

hits: 299 

 

post title: "บนัทึกสดุท้าย" จากเสยีงเบา ๆ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/440087 

author's name: parichat sujaiya 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pari

chat-bt 

created date: 21 พฤษภาคม 2554 00:43 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 2 

comments: 2 

hits: 290 

 

post title: ฉนัควร...เปลี่ยนแปลง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/440092 

author's name: Thipayavaree Khamon 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thip

ayavaree 

created date: 21 พฤษภาคม 2554 02:09 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 3 

comments: 3 

hits: 245 

 

post title: ความรู้สกึตอ่ ETI 5701 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/440113 

author's name: Kanokwan Sarinyawat 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/moon

sounds 

created date: 21 พฤษภาคม 2554 09:28 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 4 

comments: 3 

hits: 291 

 

post title: มากกวา่ค าวา่  เรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/440175 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 21 พฤษภาคม 2554 19:08 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 249 

 

post title: ลีลาการอา่น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/440210 

author's name: อมัพร   ทานประสิทธ์ิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krug

rungthep 

created date: 21 พฤษภาคม 2554 22:33 
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updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 16 

comments: 50 

hits: 1619 

 

post title: เมื่อครูของผมคือ...คนไข้โรคเรือ้น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/440216 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 21 พฤษภาคม 2554 23:22 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 11 

comments: 7 

hits: 1110 

 

post title: ค าคมคณุคร (บาอาจารย์) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/440298 

author's name: นพ. วลัลภ พรเรืองวงศ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wull

opporn 

created date: 22 พฤษภาคม 2554 16:46 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 6 

comments: 2 

hits: 578 

 

post title: แนะน าให้อา่น "ค าคมคณุครู(บาอาจารย์)" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/440299 

author's name: นพ. วลัลภ พรเรืองวงศ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wull

opporn 

created date: 22 พฤษภาคม 2554 16:49 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 578 

 

post title: ... "27 พฤษภาคม 2554 : การปฐมนิเทศ 
1/54"  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441030 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 27 พฤษภาคม 2554 15:59 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 3 

comments: 5 

hits: 286 

 

post title:  "ปฐมนิเทศ ภาคเรียนท่ี 1/2554 ...27 พ.ค. 
54" 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441091 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 27 พฤษภาคม 2554 21:49 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 180 

 

post title: 27 พ.ค. 2554 - การปฐมนิเทศก่อนการออกไปฝึก
ปฏิบตัิการวิชาชีพครู 1/2554 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441112 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 พฤษภาคม 2554 23:28 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 2 

comments: 3 

hits: 256 

 

post title: เตรียมความพร้อมในการฝึกสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441113 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 27 พฤษภาคม 2554 23:35 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 3 

comments: 4 

hits: 303 

 

post title: ปฐมนิเทศการฝึกสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441349 

author's name: sununtha mekthairat 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sunu

ntha_mekthairat 

created date: 29 พฤษภาคม 2554 15:57 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 2 

comments: 2 

hits: 253 

 

post title: การปฐมนิเทศ...การสอน โรงเรียนหอพระ...(29 
พ.ค. 2554) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441482 

author's name: กรรณิการ์ วงค์กลม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/blue

greenalgae 

created date: 30 พฤษภาคม 2554 16:32 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 429 

 

post title: ... "30 พฤษภาคม 2554 : ฝึกสอนวนัแรก"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441498 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 30 พฤษภาคม 2554 18:01 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 2 

comments: 3 

hits: 241 

 

post title: การฝึกสอนวนัแรก วิชาชีววิทยาพืน้ฐาน...(30 พ.ค. 
2554) 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441543 

author's name: กรรณิการ์ วงค์กลม 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/blue

greenalgae 

created date: 30 พฤษภาคม 2554 22:58 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:44 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 287 

 

post title: กวา่จะได้รับประทาน...กห็ายอยาก(รับประทาน)... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441645 

author's name: ครูปอ * 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tomo

rrow 

created date: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 2 

comments: 4 

hits: 455 

 

post title: ... "31 พฤษภาคม 2554 : ปรับการใช้เสียง"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441657 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 31 พฤษภาคม 2554 18:22 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 209 

 

post title: "ค าพดูของคนท่ีเรียกตวัเองวา่ครู...31 พ.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441681 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 31 พฤษภาคม 2554 21:41 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 177 

 

post title: 30 พ.ค. 2554 - บรรยากาศการฝึกสอนในโรงเรียนวฒั
โนทยัพายพั วนัแรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441736 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 01 มิถนุายน 2554 11:17 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 3 

hits: 278 

 

post title: ... "1 มิถนุายน 2554 : รับผิดชอบร่วมกนั"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441790 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 01 มิถนุายน 2554 17:41 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 217 

 

post title: ลกูเสือกบัการสร้างคณุลกัษณะการท างานเป็นทีม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441826 

author's name: นาย จิรเมธ คลงัทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jira

met 

created date: 01 มิถนุายน 2554 21:49 
updated date: 27 มีนาคม 2555 14:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 347 

 

post title: 31 พ.ค. 2554 - รับหน้าท่ีเวรประจ าจดุครัง้แรก และ
กิจกรรมชมุนมุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441833 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 01 มิถนุายน 2554 22:33 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 215 

 

post title: วนัท่ีสองของการฝึกสอน...(31 พ.ค. 2554) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441840 

author's name: กรรณิการ์ วงค์กลม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/blue

greenalgae 

created date: 01 มิถนุายน 2554 22:50 
updated date: 09 มิถนุายน 2555 22:46 
received flowers: 0 

comments: 3 

hits: 468 

 

post title: 1 มิ.ย. 2554 - การคมุแถวครัง้แรกในการฝึกสอน และ
การสอนแบบไมท่นัตัง้ตวั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441844 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 01 มิถนุายน 2554 23:07 
updated date: 16 พฤษภาคม 2555 19:08 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 211 

 

post title:  "ได้ยินแบบนีค้อ่ยรู้สกึหายเหน่ือย...1 มิ.ย. 54 " 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441852 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 01 มิถนุายน 2554 23:43 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:33 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 163 

 

post title: วนัท่ีสามของการฝึกสอน...(1 มิ.ย. 2554) 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441853 

author's name: กรรณิการ์ วงค์กลม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/blue

greenalgae 

created date: 01 มิถนุายน 2554 23:50 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 267 

 

post title: ... "2 มิถนุายน  2554 : กิจกรรมงดสบูบหุร่ี"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441963 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 02 มิถนุายน 2554 18:41 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 3 

hits: 208 

 

post title: 30 พ.ค. 54 : วนัแรกต้องปรับการสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442103 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 03 มิถนุายน 2554 13:34 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 175 

 

post title: 31 พ.ค. 54 : เมือ่ปรับการสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442128 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 03 มิถนุายน 2554 15:28 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 240 

 

post title: 1 มิ.ย. 2554 : เดก็จดช้ามาก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442130 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 03 มิถนุายน 2554 15:35 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 175 

 

post title: 2 มิ.ย. 54 : ประทบัใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442135 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 03 มิถนุายน 2554 15:48 

updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 2 

comments: 2 

hits: 284 

 

post title: การฝึกบินวนัท่ี 4... (2 มิถนุายน 2554) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442384 

author's name: supalug srimoon 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/supa

lug_srimoon 

created date: 04 มิถนุายน 2554 14:11 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 2 

comments: 4 

hits: 238 

 

post title: 2 มิ.ย. 2554 - การพบครูพ่ีเลีย้ง และ ชัว่โมง
จริยธรรมครัง้แรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442520 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 05 มิถนุายน 2554 15:43 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 3 

comments: 4 

hits: 254 

 

post title: 30 พ.ค. 2554 วนัแรกของการฝึกสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442553 

author's name: parichat sujaiya 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pari

chat-bt 

created date: 05 มิถนุายน 2554 20:56 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 258 

 

post title: 31 พ.ค.  2554 วนัท่ีสองของการฝึกสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442560 

author's name: parichat sujaiya 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pari

chat-bt 

created date: 05 มิถนุายน 2554 21:20 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 186 

 

post title: 1 มิ.ย. 2554 วนัท่ีสามของการฝึกสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442564 

author's name: parichat sujaiya 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pari

chat-bt 

created date: 05 มิถนุายน 2554 21:45 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 192 

 

post title: 2 มิ.ย. 2554 วนัท่ีสี่ของการฝึกสอน 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442566 

author's name: parichat sujaiya 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pari

chat-bt 

created date: 05 มิถนุายน 2554 21:55 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 227 

 

post title: วนัท่ีสี่ของการฝึกสอน...(2 มิ.ย. 2554) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442572 

author's name: กรรณิการ์ วงค์กลม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/blue

greenalgae 

created date: 05 มิถนุายน 2554 22:20 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 179 

 

post title: ... "6 มิถนุายน 2554 : โชว์เดี่ยว"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442730 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 06 มิถนุายน 2554 17:45 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 296 

 

post title: 6 มิ.ย. 2554 - ช่วยท างานในห้องปกครอง และ การ
สอนนอกห้องครัง้แรก  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442746 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 06 มิถนุายน 2554 20:55 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 165 

 

post title:  "ประชมุประจ าเดือน มิ.ย. .....2 มิ.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442767 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 07 มิถนุายน 2554 00:00 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 2 

comments: 11 

hits: 247 

 

post title: ืุ "น้องเขายงัเดก็อยคูรับ.....6 มิ.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442771 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 07 มิถนุายน 2554 00:40 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 4 

hits: 216 

 

post title: วนัไหว้ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442808 

author's name: ครู มณีรัตน์ สพุร Krurat สพุร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mane

erat2516 

created date: 07 มิถนุายน 2554 11:08 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 237 

 

post title: 7 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนวนัท่ีหก และการอยูเ่วรหน้า
ตกึคหกรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442866 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 07 มิถนุายน 2554 15:28 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 2 

comments: 6 

hits: 214 

 

post title: ... "7 มิถนุายน 2554 : ความกลวัเร่ิมหายไป" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442922 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 07 มิถนุายน 2554 20:48 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 5 

hits: 263 

 

post title: ตารางสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442923 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 07 มิถนุายน 2554 20:56 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 3 

hits: 270 

 

post title: "ข้อคิดจากน้องฟ้า...7 มิ.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442950 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 08 มิถนุายน 2554 01:04 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 6 

hits: 201 

 



145 

 

post title: ครัง้แรกของการสอบเก็บคะแนน...(6 มิถนุายน 2554) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443099 

author's name: supalug srimoon 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/supa

lug_srimoon 

created date: 08 มิถนุายน 2554 23:27 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 483 

 

post title: ... "8 มิถนุายน 2554 : คา่ยคณุธรรม"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443190 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 09 มิถนุายน 2554 18:18 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:45 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 352 

 

post title: "นอนวดักบัคา่ยธรรมทายาท...8 มิ.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443398 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 11 มิถนุายน 2554 03:21 
updated date: 19 พฤษภาคม 2555 11:24 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 242 

 

post title: "นอนวดักบัคา่ยธรรมทายาท 2 ...9 มิ.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443399 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 11 มิถนุายน 2554 04:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:38 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 190 

 

post title: 8 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนวนัท่ีเจด็ และการช่วยงาน
กลุม่วิชาการครัง้แรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443737 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 12 มิถนุายน 2554 20:10 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:40 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 96 

 

post title: 9 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนวนัท่ีแปด และการให้
นกัเรียนน าเสนองานครัง้แรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443744 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 12 มิถนุายน 2554 20:46 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:40 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 109 

 

post title: ... "13 มิถนุายน 2554 : เลีย้งสง่ผู้อ านวยการ"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443907 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 13 มิถนุายน 2554 17:58 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 371 

 

post title: 6 มิ.ย. 2554 : วนัแรกท่ีไปฝ่ายวิชาการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443920 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 13 มิถนุายน 2554 20:01 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 216 

 

post title: 7 มิ.ย. 2554 : จริยธรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443922 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 13 มิถนุายน 2554 20:08 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 214 

 

post title: 8 มิ.ย. 2554 : ท าสื่อ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443923 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 13 มิถนุายน 2554 20:14 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 329 

 

post title: 9 มิ.ย. 2554 : ท าการทดลอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443924 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 13 มิถนุายน 2554 20:24 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 217 
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post title: 13 มิ.ย. 2554 : โปรเจ็กเตอร์เสยี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443925 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 13 มิถนุายน 2554 20:31 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 201 

 

post title: จ า้จีจ้ า้ไช....ใชห่รือเปลา่เน่ีย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443967 

author's name: ครูปอ * 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tomo

rrow 

created date: 14 มิถนุายน 2554 05:45 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 2 

comments: 3 

hits: 330 

 

post title: ... "14 มิถนุายน 2554 : ปัญหาท่ีแก้ไมห่าย"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444040 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 14 มิถนุายน 2554 18:11 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 165 

 

post title: 14 มิ.ย. 2554 : ทดลองปอด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444061 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 14 มิถนุายน 2554 21:09 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 376 

 

post title: บนัทึกการฝึกสอน(30 พ.ค.54) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444156 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 15 มิถนุายน 2554 17:26 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 21:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 248 

 

post title: บนัทึกการฝึกสอน(31 พ.ค.54) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444158 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 15 มิถนุายน 2554 17:38 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 01:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 253 

 

post title: บนัทึกการสอน(1 มิ.ย.54) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444159 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 15 มิถนุายน 2554 17:47 
updated date: 05 มิถนุายน 2555 14:55 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 207 

 

post title: บนัทึกการสอน(2 มิ.ย.54) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444160 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 15 มิถนุายน 2554 17:52 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 19:48 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 329 

 

post title:  ... "15 มิถนุายน 2554 : งานหนกัคือ
ประสบการณ์"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444167 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 15 มิถนุายน 2554 18:26 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 145 

 

post title: 13 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนวนัท่ีเก้า และการ
ช่วยงานฝ่ายปกครอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444189 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 15 มิถนุายน 2554 21:32 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 125 

 

post title: 14 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนวนัท่ีสบิ การอยู่เวร
บริเวณหน้าตกึสิริวิทย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444200 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 15 มิถนุายน 2554 22:18 
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updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 283 

 

post title: "การคิดเชิงระบบ...13 มิ.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444202 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 15 มิถนุายน 2554 22:22 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 455 

 

post title: 15 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนวนัท่ีสบิเอด็ การช่วยงาน
ห้องวิชาการ และการท าพานไหว้ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444207 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 15 มิถนุายน 2554 22:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:41 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 150 

 

post title: วนัท่ีออ่นเพลีย และ ง่วงมาก...14 มิ.ย. 54 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444208 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 15 มิถนุายน 2554 22:59 
updated date: 06 พฤษภาคม 2555 22:20 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 159 

 

post title: "สอนระบบสืบพนัธุ์...15 มิ.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444216 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 15 มิถนุายน 2554 23:43 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 341 

 

post title: ... "16 มิถนุายน 2554 : ตรวจวินยั"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444300 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 16 มิถนุายน 2554 17:52 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 185 

 

post title: บนัทึกการฝึกสอน (5 มิ.ย 54) 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444567 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 มิถนุายน 2554 11:17 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:43 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 235 

 

post title: บนัทึกการฝึกสอน (6มิ.ย54) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444568 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 มิถนุายน 2554 11:23 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 164 

 

post title: บนัทึกการฝึกสอน(7 มิ.ย 54) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444572 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 มิถนุายน 2554 11:30 
updated date: 24 พฤษภาคม 2555 09:09 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 260 

 

post title: บนัทึกการฝึกสอน(8 มิ.ย 54) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444573 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 มิถนุายน 2554 11:34 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 192 

 

post title: บนัทึกการฝึกสอน (14 มิ.ย 54) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444580 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 มิถนุายน 2554 12:04 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 193 

 

post title: บนัทึกการฝึกสอน (15 มิ.ย 54) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444582 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 มิถนุายน 2554 12:09 
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updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 156 

 

post title: บนัทึกการฝึกสอน (16 มิ.ย 54) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444584 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 มิถนุายน 2554 12:15 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 09:59 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 389 

 

post title: 16 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสิบสอง พิธีไหว้ครู 
และ การสอน e-book ครัง้แรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/444803 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 19 มิถนุายน 2554 12:15 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 162 

 

post title: "ตรวจผม ตรวจเลบ็...16  มิ.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/445034 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 20 มิถนุายน 2554 15:17 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 486 

 

post title: "เสาร์นีม้ีภาระกิจ...18 มิ.ย.  54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/445037 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 20 มิถนุายน 2554 15:28 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 362 

 

post title: ... "20 มิถนุายน 2554 : สรุปแบบประเมนิ"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/445063 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 20 มิถนุายน 2554 19:17 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 250 

 

post title: 20 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสิบสาม การ
ช่วยงานห้องปกครอง และ การสอนท า e-book 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/445152 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 21 มิถนุายน 2554 11:40 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 169 

 

post title: ... "21 มิถนุายน 2554 : การแทรกรูปภาพ"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/445249 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 21 มิถนุายน 2554 21:43 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 161 

 

post title: 21 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัสิบสี่ การอยูเ่วร
หน้าศาลเจ้าจีนหน้าโรงเรียน และการประชมุครูประจ าเดือนครัง้แรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/445278 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 22 มิถนุายน 2554 00:39 
updated date: 18 พฤษภาคม 2555 10:29 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 238 

 

post title: ... "22 มิถนุายน 2554 : สอนไมท่นั"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/445387 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 22 มิถนุายน 2554 18:37 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:46 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 190 

 

post title: คนเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/445500 

author's name: Mr. Chatubhoom 

Bhoomiboonchoo 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/view

bhoom 

created date: 23 มิถนุายน 2554 14:11 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 2 

comments: 5 

hits: 648 

 

post title: 22 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัสิบห้า การช่วยงาน
ห้องวิชาการ และ กิจกรรมสวนพฤษกษาศาสตร์ของโรงเรียนครัง้แรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/445514 
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author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 23 มิถนุายน 2554 15:27 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 183 

 

post title: 23 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสิบหก การสร้าง 
E-book และการควบคมุชัน้เรัยนแทนคณุครูท่ีไปราชการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/445525 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 23 มิถนุายน 2554 16:12 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 113 

 

post title: ... "23 มิถนุายน 2554 : วนักิจกรรม"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/445537 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 23 มิถนุายน 2554 17:41 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 126 

 

post title: ครูผู้หนกัแนน่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/445602 

author's name: สมชาย คณุชาย3 ชยัรินทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khun

chay3 

created date: 24 มิถนุายน 2554 08:37 
updated date: 16 มกราคม 2556 13:51 
received flowers: 6 

comments: 7 

hits: 411 

 

post title: ... "27 มิถนุายน 2554 : ทดสอบเกบ็คะแนน 
ม. 2/3"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446221 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 27 มิถนุายน 2554 18:15 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 150 

 

post title: ... "28 มิถนุายน 2554 : สอบเก็บคะแนนห้อง 
ม.2/1"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446383 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 28 มิถนุายน 2554 18:29 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:49 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 135 

 

post title: 27 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสิบเจด็ การ
ช่วยงานห้องปกครอง และ การแก้ไขวฒุิบตัร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446450 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 28 มิถนุายน 2554 21:49 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:49 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 135 

 

post title: 28 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสิบแปด การอยู่
เวรอทุยานการเรียนรู้ของโรงเรียน และการช่วยอบรมการใช้โปรแกรม Book Mark 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446451 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 28 มิถนุายน 2554 21:49 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 149 

 

post title: พระคณุท่ีสาม  มอบแดค่รูผู้ให้ทกุท่าน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446481 

author's name: เรือเอก  dangjai chandraprabha 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dang

jaic 

created date: 29 มิถนุายน 2554 08:21 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 278 

 

post title: ... "29 มิถนุายน 2554 : ผลการสอบเก็บคะแนน
ครัง้ท่ี 1 ม.2/4"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446564 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 29 มิถนุายน 2554 19:08 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 184 

 

post title: 29 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัสิบเก้า การประชมุ
ของกลุม่สาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) และ กิจกรรมสวนพฤษกษาศาสตร์ของ
โรงเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446602 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 29 มิถนุายน 2554 21:20 
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updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 196 

 

post title: นิราศรักพระธาตหุนองสามหมืน่....(2) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446752 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 30 มิถนุายน 2554 15:49 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 2 

comments: 1 

hits: 454 

 

post title: 30 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัย่ีสิบ การตรวจ
สภาพความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446758 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 30 มิถนุายน 2554 16:35 
updated date: 07 มิถนุายน 2555 17:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 150 

 

post title: นิราศรักพระธาตหุนองสามหมืน่....(3)  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446763 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 30 มิถนุายน 2554 17:00 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 4 

comments: 1 

hits: 439 

 

post title: ... "30 มิถนุายน 2554 : พดูเกือบสองชัว่โมง"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446769 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 30 มิถนุายน 2554 18:25 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 171 

 

post title: นิราศรักพระธาตหุนองสามหมืน่....(4) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446801 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 30 มิถนุายน 2554 23:12 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 7 

comments: 3 

hits: 535 

 

post title: 15 มิ.ย. 54 : วนัก่อนวนัไหว้ครู 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446914 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 01 กรกฎาคม 2554 23:02 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:51 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 109 

 

post title: 16 มิ.ย. 54 : วนัไหว้ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446917 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 01 กรกฎาคม 2554 23:06 
updated date: 28 พฤษภาคม 2555 14:59 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 148 

 

post title: กลบัมาปรับปรุงบ้าน(บลอ็ก) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446938 

author's name: kwanjai atipanyawong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/look

kwan 

created date: 02 กรกฎาคม 2554 08:16 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 235 

 

post title: 20 มิ.ย. 54 : วนัแรกของสปัดาห์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447195 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 04 กรกฎาคม 2554 06:18 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 128 

 

post title: 21 มิ.ย. 54 : ให้ก าลงัใจเชิงบวก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447449 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 04 กรกฎาคม 2554 21:14 
updated date: 10 มิถนุายน 2555 07:12 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 167 

 

post title: 22 มิ.ย. 54 : ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447451 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 04 กรกฎาคม 2554 21:17 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 11:38 



151 

 

received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 198 

 

post title: 23 มิ.ย. 54 : โมเลกลุอากาศ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447453 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 04 กรกฎาคม 2554 21:20 
updated date: 06 พฤษภาคม 2555 20:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 214 

 

post title: ... "4 กรกฎาคม 2554 : สอนตวัตอ่ตวั"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447455 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 04 กรกฎาคม 2554 21:22 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:47 
received flowers: 1 

comments: 3 

hits: 219 

 

post title: 27 มิ.ย. 54 : ท ากิจกรรมกลุม่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447458 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 04 กรกฎาคม 2554 21:25 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 00:26 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 216 

 

post title: 28 มิ.ย. 54 : วาดรูประบบสืบพนัธุ์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447459 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 04 กรกฎาคม 2554 21:28 
updated date: 16 มิถนุายน 2555 18:18 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 218 

 

post title: 29 มิ.ย. 54 : ออกมาเขียนกระดานกนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447461 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 04 กรกฎาคม 2554 21:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:53 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 281 

 

post title: 30 มิ.ย. 54 : น าเสนอ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447462 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 04 กรกฎาคม 2554 21:34 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:53 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 140 

 

post title: 4 ก.ค. 54 : ส ารวจสวนพฤกษ์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447465 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 04 กรกฎาคม 2554 21:48 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:53 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 160 

 

post title: 4 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัย่ีสิบเอด็ การสร้าง 
E-book ในแบบท่ีน่าสนใจ และการช่วยงานห้องปกครอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447479 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 04 กรกฎาคม 2554 23:05 
updated date: 28 มีนาคม 2555 16:34 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 169 

 

post title: ... "5 กรกฎาคม 2554 : สรุปหรือคดัลอก"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447626 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 05 กรกฎาคม 2554 18:51 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:54 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 193 

 

post title: 5 ก.ค. 54 : เกมจบัคนร้าย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447632 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 05 กรกฎาคม 2554 20:35 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:48 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 215 

 

post title: 6 ก.ค. 54 : ขอเดก็ท าโครงงาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447840 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 06 กรกฎาคม 2554 20:18 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:54 
received flowers: 0 
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comments: 0 

hits: 129 

 

post title: 5 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัย่ีสิบสอง การอยู่เวร
หน้าประตโูรงเรียนทิศใต้ และการร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Book Markส าหรับ
นกัศีกษาฝึกประสบการณ์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447851 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 06 กรกฎาคม 2554 21:35 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:54 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 142 

 

post title: 6 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัย่ีสิบสาม การ
ช่วยงานท่ีห้องวิชาการ และ กิจกรรมสวนพฤษกษาศาสตร์ของโรงเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447852 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 06 กรกฎาคม 2554 21:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:54 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 126 

 

post title: ... "6 กรกฎาคม 2554 : อา่นไมอ่อก"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/447858 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 06 กรกฎาคม 2554 21:59 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:54 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 147 

 

post title: 7 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัย่ีสิบสี่ การควบคมุชัน้
เรียนแทน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448021 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 07 กรกฎาคม 2554 17:48 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:48 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 160 

 

post title: สนบัสนนุการปฏิรูปการศกึษาผลิตบณัทิตมีคณุภาพเพ่ือสงัคมเป็นสขุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448028 

author's name: นาง นงนาท สนธิสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nong

narts 

created date: 07 กรกฎาคม 2554 18:39 
updated date: 18 มกราคม 2556 15:46 
received flowers: 23 

comments: 32 

hits: 1371 

 

post title: ... "7 กรกฎาคม 2554 : ไมเ่ข้าใจโจทย์"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448037 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 07 กรกฎาคม 2554 19:20 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:48 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 176 

 

post title: 7 ก.ค. 54 : ให้นกัเรียนออกมาท าโจทย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448049 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 07 กรกฎาคม 2554 20:59 
updated date: 12 พฤษภาคม 2555 01:40 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 216 

 

post title: เร่ืองเลา่หลงัผา่ตดั (1) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448178 

author's name: ปวีณา ธิติวรนนัท์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suph

anburi2 

created date: 08 กรกฎาคม 2554 20:14 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:48 
received flowers: 5 

comments: 5 

hits: 666 

 

post title: อนามยัโรงเรียน : สิ่งท่ีหมอได้จากคณุครู และเดก็ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448181 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 08 กรกฎาคม 2554 20:37 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:48 
received flowers: 6 

comments: 4 

hits: 750 

 

post title: ท าไม ลบ คณู ลบ เท่ากบั บวก  (7/7/54) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448277 

author's name: Wanlee Prachyapanaprai 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dekd

eeka 

created date: 09 กรกฎาคม 2554 15:16 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 15:31 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 306 

 

post title: กรอบสดุท้าย ( ๔ ) ... ฉนัเกิดเป็นลกูพ่อ ฉนัต้องท าให้
ได้ ;) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448284 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 09 กรกฎาคม 2554 16:51 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:48 
received flowers: 3 

comments: 4 

hits: 504 

 

post title: แคค่ณุครูทรัสตี สขุโต ผู้จากไป 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448390 

author's name: สชุาต  จนัทรวงศ์ จนัทรวงศ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kmsu

chart 

created date: 10 กรกฎาคม 2554 11:04 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:48 
received flowers: 9 

comments: 11 

hits: 783 

 

post title: 10 ก.ค. 54 : ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448475 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 10 กรกฎาคม 2554 21:38 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:56 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 226 

 

post title: 10 ก.ค. 54 : ประโยชน์ท่ีได้จากการไปสรุปการฝึก
ประสบการณ์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448483 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 10 กรกฎาคม 2554 22:10 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:48 
received flowers: 2 

comments: 1 

hits: 431 

 

post title: 11 ก.ค. 54 : ปิดคอร์ส ม.3 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448597 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 11 กรกฎาคม 2554 19:26 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:56 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 139 

 

post title: ... "10 กรกฎาคม 2554 : ประโชน์จากการชม
นิทรรศการ"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448638 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 11 กรกฎาคม 2554 23:44 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 10:50 

received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 439 

 

post title: นิทรรศการแห่งการเปิดโลกทศัน์ใหมสู่ก่ารเป็นครูเพ่ือศษิย์และสงัคม
(10 ก.ค.54) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448671 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 12 กรกฎาคม 2554 10:08 
updated date: 02 เมษายน 2555 21:22 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 208 

 

post title: ... "10 กรกฎาคม 2554 : สรุปประเดน็การ
บรรยายเร่ืองความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448737 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 12 กรกฎาคม 2554 17:11 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:57 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 190 

 

post title: ... "11 กรกฎาคม 2554 : อบรมนกัเรียน"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448739 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 12 กรกฎาคม 2554 17:14 
updated date: 24 มีนาคม 2555 21:17 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 153 

 

post title: ... "12 กรกฎาคม 2554 : ความรู้เพ่ิมเติม"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448741 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 12 กรกฎาคม 2554 17:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:57 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 111 

 

post title: 12 ก.ค. 54 : ปิดคอร์ส ม.2  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448762 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 12 กรกฎาคม 2554 20:45 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:57 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 153 
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post title: 10 ก.ค. 2554 - การเข้าร่วมนิทรรศการ "ศกึษา 
แลกเปลี่ยน บทเรียนบทรู้ การเป็นครูเพ่ือศษิย์สูส่งัคม" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448789 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 12 กรกฎาคม 2554 23:40 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:48 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 171 

 

post title: คิดถึงบ้านเก่า...คิดถึงครู...คิดถึง ม.ขอนแกน่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448895 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 13 กรกฎาคม 2554 17:47 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:48 
received flowers: 7 

comments: 3 

hits: 452 

 

post title: กวา่จะได้เป็น "ครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448910 

author's name: พิชชา ถนอมเสียง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ocsc

kku 

created date: 13 กรกฎาคม 2554 20:11 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:48 
received flowers: 5 

comments: 12 

hits: 876 

 

post title: ... "13 กรกฎาคม 2554 : ค้นหาข้อมลู"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448918 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 13 กรกฎาคม 2554 20:59 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:57 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 148 

 

post title: 13 ก.ค. 54 : สอบย่อย ม 3 ปิดคอร์สก่อนมิดเทอม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448926 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 13 กรกฎาคม 2554 21:49 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:58 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 179 

 

post title: ... "14กรกฎาคม 2554 : แห่เทียนเข้าพรรษา"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449019 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 14 กรกฎาคม 2554 14:05 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 19:58 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 144 

 

post title: บทเรียนการปฎิรูปการศกึษาเข้าสูแ่นวทางการรับใช้สงัคมของ
มหาวิทยาลยัน าร่อง 6 แห่ง (ตอนท่ี 1) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449065 

author's name: นาง นงนาท สนธิสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nong

narts 

created date: 14 กรกฎาคม 2554 18:23 
updated date: 18 มกราคม 2556 15:49 
received flowers: 16 

comments: 13 

hits: 1502 

 

post title: 14 ก.ค. 54 : แห่เทียนเข้าพรรษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449095 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 14 กรกฎาคม 2554 21:35 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:48 
received flowers: 2 

comments: 1 

hits: 194 

 

post title: 10 ก.ค. 2554 - สิ่งท่ีได้จากการรับฟังบรรยายหวัข้อ
เร่ือง “ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู” 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449517 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 17 กรกฎาคม 2554 14:10 
updated date: 26 เมษายน 2555 15:01 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 280 

 

post title: 11 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัย่ีสิบห้า การ
ช่วยงานห้องปกครอง และการให้นกัเรียนท า E-book เพ่ือน าเสนอ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449519 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 17 กรกฎาคม 2554 14:13 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:00 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 125 

 

post title: 12 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัย่ีสิบหก การอยูเ่วร
หน้าประตโูรงเรียนทิศเหนือ และการสอนแทรกตารางในโปรแกรม Dreamwaever 
CS4 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449520 

author's name: MR. Patiweat Into 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 17 กรกฎาคม 2554 14:13 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:00 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 181 

 

post title: 13 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัย่ีสิบเจด็ การแตง่
ข้อสอบ และการเตรียมตวัของนกัเรียนในการแหเ่ทียนเข้าพรรษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449526 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 17 กรกฎาคม 2554 14:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:00 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 167 

 

post title: 14 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัย่ีสิบแปด กิจกรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449532 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 17 กรกฎาคม 2554 15:18 
updated date: 12 เมษายน 2555 15:13 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 198 

 

post title: 11 ก.ค 54 (คมุสอบ) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449742 

author's name: sununtha mekthairat 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sunu

ntha_mekthairat 

created date: 18 กรกฎาคม 2554 17:24 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:49 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 155 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449795 

author's name: นางสาว ณฐัวดี เฟิร์น ณ ถลาง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/fern

ly-2009 

created date: 18 กรกฎาคม 2554 22:33 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:49 
received flowers: 8 

comments: 0 

hits: 341 

 

post title: ... "19 กรกฎาคม 2554 : รับลงทะเบียนนกัเรียน
เข้าเรือนนอน"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449920 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 19 กรกฎาคม 2554 17:06 

updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:49 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 192 

 

post title: บทเรียนการปฎิรูปการศกึษาเข้าสูแ่นวทางการรับใช้สงัคมของ
มหาวิทยาลยัน าร่อง 6 แห่ง (ตอนท่ี 2).. ร าลกึถึงคณุหนานเกียรต ิ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449923 

author's name: นาง นงนาท สนธิสวุรรณ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nong

narts 

created date: 19 กรกฎาคม 2554 17:34 
updated date: 18 มกราคม 2556 15:52 
received flowers: 18 

comments: 18 

hits: 1068 

 

post title: 18 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัย่ีสิบเก้า การสอบ
กลางภาคของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 - 3 วนัแรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/450007 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 20 กรกฎาคม 2554 08:13 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:01 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 137 

 

post title: ... "20 กรกฎาคม 2554 : ปัญหาตลอด"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/450099 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 20 กรกฎาคม 2554 17:50 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:49 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 129 

 

post title: ... "21 กรกฎาคม 2554 : ผมเรียนไมท่นั"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/450307 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 21 กรกฎาคม 2554 18:50 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:49 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 174 

 

post title: 19 ก.ค. 54 : กรรมการกลาง สอบกลางภาค 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/450313 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 21 กรกฎาคม 2554 20:32 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:49 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 126 
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post title: 20 ก.ค. 54 : กรรมการกลาง ม 6 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/450315 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 21 กรกฎาคม 2554 20:48 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:49 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 137 

 

post title: 21 ก.ค. 54 : กรรมการกลาง ม 3 และคยุกบัครูพ่ี
เลีย้ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/450317 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 21 กรกฎาคม 2554 20:59 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:49 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 141 

 

post title: ... "9 มิถนุายน 2554 : คา่ยคณุธรรมวนัท่ี 2 " 
  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/450509 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 23 กรกฎาคม 2554 11:23 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:49 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 216 

 

post title: ... "25 กรกฎาคม 2554 : ทบทวนความรู้"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/450856 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 25 กรกฎาคม 2554 19:38 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:05 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 138 

 

post title: กรอบสดุท้าย ( ๒๒ ) ... ชีวิตของคนเรา..ไมม่ีอะไร
ได้มาง่าย ๆ ;) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/450857 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 25 กรกฎาคม 2554 19:40 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:49 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 521 

 

post title: ... "26 กรกฎาคม 2554 : วางแผนท าโครงการ" 
  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/450978 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 26 กรกฎาคม 2554 18:52 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:05 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 154 

 

post title: ... "27 กรกฎาคม 2554 : นกัเรียนโดดเรียน"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451115 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 27 กรกฎาคม 2554 18:02 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:06 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 143 

 

post title: ... "28 กรกฎาคม 2554 : อบรมการใช้โปรแกรม 
Bookmark"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451265 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 28 กรกฎาคม 2554 17:22 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:50 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 233 

 

post title: 19 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัสามสิบ การสอบ
กลางภาคของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 - 6 วนัแรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451354 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 29 กรกฎาคม 2554 10:17 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 113 

 

post title: 20 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัสามสิบเอด็ การ
สอบกลางภาคของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 - 3 วนัท่ีสอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451380 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 29 กรกฎาคม 2554 11:17 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 93 

 

post title: 21 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัสามสิบสอง การ
สอบกลางภาคของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 - 6 วนัท่ีสอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451381 

author's name: MR. Patiweat Into 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 29 กรกฎาคม 2554 11:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 104 

 

post title: 23 ก.ค. 2554 - โครงการอบรมการสร้างเวบ็ไซต์โดยใช้ 
Joomla ของกลุม่สาระทั ้ง้ 8 กลุม่สาระ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451391 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 29 กรกฎาคม 2554 11:44 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 173 

 

post title: 25 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัสามสิบสาม การ
สอบกลางภาคของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 - 6 วนัท่ีสาม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451395 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 29 กรกฎาคม 2554 11:53 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 110 

 

post title: 26 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัสามสิบสี่ การอยู่
เวรบริเวณศาลาไอศกรีม และการสอนแทรกตารางในโปรแกรม Dreamwaever 
CS4(ตอ่) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451489 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 29 กรกฎาคม 2554 15:46 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 137 

 

post title: 27 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัสามสิบห้า การ
ประชมุครูคอมพิวเตอร์ และการช่วยงานห้องวิชาการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451545 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 29 กรกฎาคม 2554 23:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 137 

 

post title: 28 ก.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสามสิบหก การ
สอบกลางภาค และการมาเย่ียมของอาจารย์สาโรจน์ ^_^ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451550 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 29 กรกฎาคม 2554 23:53 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:50 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 192 

 

post title: 25 ก.ค. 54 : วนัสดุท้ายของการสอบกลางภาค 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451642 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 30 กรกฎาคม 2554 17:30 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:08 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 109 

 

post title: 26 ก.ค. 54 : วนัแรกของการเรียนการสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451643 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 30 กรกฎาคม 2554 17:32 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 13:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 177 

 

post title: 27 ก.ค. 54 : admin ของเวป็กลุม่สาระ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451644 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 30 กรกฎาคม 2554 17:34 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:08 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 191 

 

post title: 28 ก.ค. 54 : อบรมเทคนิคการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451645 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 30 กรกฎาคม 2554 17:35 
updated date: 08 มิถนุายน 2555 13:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 188 

 

post title: ... "31 กรกฎาคม 2554 : สมันาเพ่ือความรู้
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451818 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 31 กรกฎาคม 2554 14:37 
updated date: 11 ธนัวาคม 2555 13:50 
received flowers: 3 
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comments: 2 

hits: 260 

 

post title: 31 ก.ค. 54 : สมัมนาระหวา่งฝึกสอน ณ สหกรณ์
ออมทรัพยี์ครูเชียงใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451828 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 31 กรกฎาคม 2554 15:02 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:08 
received flowers: 2 

comments: 4 

hits: 192 

 

post title: ... "1 สิงหาคม 2554 : เย่ียมนิเทศแบบไมท่นัตัง้
ตวั"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451964 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 01 สิงหาคม 2554 17:26 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:09 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 134 

 

post title: ... "2 สิงหาคม 2554 : สอบกลางภาควนัแรก"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/452099 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 02 สิงหาคม 2554 18:29 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:09 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 137 

 

post title: ... "3 สิงหาคม  2554 : บรรยากาศการสอบวนัท่ี 
2"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/452248 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 03 สิงหาคม 2554 19:10 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:10 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 118 

 

post title: ... "4 สิงหาคม 2554 : เตรียมงานแขง่ขนัทกัษะ" 
  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/452386 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 04 สิงหาคม 2554 19:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:10 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 147 

 

post title: 1 ส.ค. 54 : อาจารย์มานิเทศก์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/452849 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 07 สิงหาคม 2554 17:34 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 22:46 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 176 

 

post title: 2 ส.ค. 54 : ทดลองเร่ืองทดสอบสารอาหาร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/452875 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 07 สิงหาคม 2554 21:10 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 16:58 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 325 

 

post title: 3 ส.ค. 54 : วนับรูณาการวนัแรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/452878 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 07 สิงหาคม 2554 21:25 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:13 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 305 

 

post title: 4 ส.ค. 54 : วนับรูณาการวนัท่ีสอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/452880 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 07 สิงหาคม 2554 21:35 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 22:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 312 

 

post title: วินทร์ เลียววาริณ...กบัความใสใ่จท่ีมีให้ผม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/452910 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 08 สิงหาคม 2554 01:04 
updated date: 28 พฤษภาคม 2555 18:04 
received flowers: 12 

comments: 7 

hits: 732 

 

post title: ... "8 สิงหาคม 2554 :สอบนอกตาราง ม.
2/3"  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/453068 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 
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created date: 09 สิงหาคม 2554 07:52 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:13 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 157 

 

post title: ... " 9 สิงหาคม  2554 : คมุสอบห้อง ม. 
2/1"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/453150 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 09 สิงหาคม 2554 18:43 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:14 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 137 

 

post title: ... "10 สิงหาคม 2554 : นกัเรียนขาดสอบ"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/453273 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 10 สิงหาคม 2554 18:10 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:14 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 124 

 

post title: กวา่จะรู้หน้าท่ี "นกัศกึษาฝึกหดัครู" ... (บทกวีอารมณ์
ครู) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/453435 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 11 สิงหาคม 2554 18:38 
updated date: 06 มิถนุายน 2555 20:59 
received flowers: 3 

comments: 4 

hits: 422 

 

post title: ... "11 สิงหาคม  2554 : กิจกรรมวนัแม่
แห่งชาติ"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/453437 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 11 สิงหาคม 2554 19:17 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:15 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 104 

 

post title: ความรักของแม ่... (บทกวีอารมณ์เพ่ือแม)่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/453570 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 12 สิงหาคม 2554 17:39 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 12:48 
received flowers: 6 

comments: 4 

hits: 655 

 

post title: 31 ก.ค. 2554 - สมัมนาระหวา่งฝึกประการณ์วิชาชีพ
ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/453584 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 12 สิงหาคม 2554 21:46 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:15 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 158 

 

post title: ... "15 สิงหาคม 2554 : เมาส์ไมข่ยบัเลยท างาน
ไมท่นั"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454040 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 15 สิงหาคม 2554 17:59 
updated date: 15 เมษายน 2555 11:45 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 146 

 

post title: ... "16 สิงหาคม 2554 : อดัคลิปคณุธรรม"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454236 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 16 สิงหาคม 2554 18:38 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:18 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 156 

 

post title: ฉนัรักเมืองไทย  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454316 

author's name: natayanee Sieng 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/natt

ayanee 

created date: 17 สิงหาคม 2554 05:43 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 14:31 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 1136 

 

post title: (20 มิ.ย..54) สอนเร่ือง  โครงสร้างของเซลล์ ม.
4/1 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454432 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 17 สิงหาคม 2554 14:00 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 00:32 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 392 

 

post title: (21มิ.ย..54)เดก็ป่วนวนันีต้ัง้ใจท างาน 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454439 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 17 สิงหาคม 2554 14:08 
updated date: 30 พฤษภาคม 2555 14:58 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 207 

 

post title:  (22มิ.ย..54)  สอน  ม.4/1  เร่ือง  การ
ล าเลียงสารผา่นเย่ือหุ้มเซลล์และ กลไกการรักษาดลุยภาพของสิ่งมีชีวิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454442 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 17 สิงหาคม 2554 14:20 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 15:27 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 455 

 

post title: (23มิ.ย..54)  วนักีฬาสีนกัเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454443 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 17 สิงหาคม 2554 14:29 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:18 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 123 

 

post title:  (27มิ.ย..54)  เร่ือง  การรักษาดลุยภาพของกรด-
เบส ในร่างกาย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454447 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 17 สิงหาคม 2554 14:35 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 23:59 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 1013 

 

post title: (28มิ.ย..54)  เร่ือง  การรักษาดลุยภาพของน า้และแร่
ธาตใุนสิ่งมชีีวิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454452 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 17 สิงหาคม 2554 14:42 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 10:25 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 415 

 

post title:  (29มิ.ย..54)  เดินขบวนรณรงค์ การเลือกตัง้  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454454 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 17 สิงหาคม 2554 14:52 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 11:20 
received flowers: 2 

comments: 1 

hits: 232 

 

post title: ... "17 สิงหาคม 2554 : ท าป้ายรณรงค์ลดโลก
ร้อน"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454468 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 17 สิงหาคม 2554 17:43 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 21:05 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 435 

 

post title: (30มิ.ย..54)    สอบเก็บคะแนน บทท่ี  2  
เร่ือง  ชีวิตกบัสิ่งแวดล้อม   
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454547 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 10:32 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 08:32 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 215 

 

post title: (4ก.ค.54) สอนเร่ือง โครโมโซม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454550 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 10:37 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 12:52 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 331 

 

post title: (6ก.ค.54)   สอนเร่ือง   การถ่ายทอดลกัษณะของ
พนัธกุรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454557 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 10:52 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 10:32 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 302 

 

post title: (7ก.ค.54)  โครโมโซมและยีน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454560 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 
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created date: 18 สิงหาคม 2554 10:56 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 23:47 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 309 

 

post title: (11ก.ค.54)   คณะครูและนกัเรียนร่วมหลอ่เทียนพรรษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454565 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 11:09 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 16:03 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 198 

 

post title: (13 ก.ค.54)    สอบเก็บคะแนนบทท่ี  2  ดลุย
ภาพของสิ่งมีชีวิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454568 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 11:17 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 00:47 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 735 

 

post title: (20 ก.ค.54)  สอบกลางภาคเรียนท่ี1/2554  
วนัท่ี  2 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454574 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 11:35 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:19 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 201 

 

post title: (21 ก.ค.54)  สอบกลางภาคเรียนท่ี1/2554  
วนัท่ี  3 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454576 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 11:39 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:19 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 167 

 

post title: (25 ก.ค.54)  ม.4/1  สอบซ่อมกลางภาคเรียนท่ี
1/2554 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454578 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 11:44 
updated date: 06 มิถนุายน 2555 17:34 

received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 263 

 

post title: (26 ก.ค.54)  สอนเร่ือง  การสงัเกตและการตัง้ค าถาม  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454582 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 11:51 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 01:46 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 674 

 

post title: (27 ก.ค.54)  สอนเร่ือง   การท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454584 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 11:55 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 02:45 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 434 

 

post title: (28 ก.ค.54)  สอบเก็บคะแนน  ห้อง  4/1 บท
ท่ี  1 เร่ือง ธรรมชาติของสิ่งมชีีวิต 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454585 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 12:01 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 23:11 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 308 

 

post title: (1 ส.ค.54)  สอนเร่ือง  สารอนินทรีย์  ม.4/1 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454591 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 12:15 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 21:24 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 438 

 

post title: (2 ส.ค.54)   สอนเร่ือง  สารอินทรีย์+ภมูิคุ้มกนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454592 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 12:19 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 16:38 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 300 
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post title: (3 ส.ค.54)   ยืนเวรหน้าประต ูรับ-สง่นกัเรียน  
วนัท่ี  1  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454594 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 12:32 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 10:37 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 372 

 

post title: (4 ส.ค.54)   ยืนเวรหน้าประต ูรับ-สง่นกัเรียน  
วนัท่ี  2  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454596 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 18 สิงหาคม 2554 12:35 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 14:53 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 535 

 

post title: ... "18 สิงหาคม 2554 : เก็บอารมณ์"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454701 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 18 สิงหาคม 2554 16:57 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:19 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 159 

 

post title: ... "22 สิงหาคม 2554 : วนัแรกของการน าเสนอ
งานหน้าชัน้ของนกัเรียน"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/455499 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 22 สิงหาคม 2554 18:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:22 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 130 

 

post title: จิตตปัญญาเวชศกึษา 172: Live for 
Learning อยู่เพ่ือการเรียนรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/455555 

author's name: นาย สกล สิงหะ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phoe

nix 

created date: 23 สิงหาคม 2554 09:24 
updated date: 22 มีนาคม 2555 17:31 
received flowers: 10 

comments: 11 

hits: 922 

 

post title: ... "23 สิงหาคม  2554 : ตรวจวินยัครัง้ท่ี 
2/2554"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/455680 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 23 สิงหาคม 2554 17:04 
updated date: 15 พฤษภาคม 2555 16:17 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 202 

 

post title: ... "24 สิงหาคม 2554 : ห้องคมุอง"   

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/455912 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 24 สิงหาคม 2554 18:19 
updated date: 01 มิถนุายน 2555 05:00 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 229 

 

post title: เชียร์เปลี่ยนวิธีประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/455972 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 25 สิงหาคม 2554 02:38 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:24 
received flowers: 6 

comments: 2 

hits: 474 

 

post title: (24 ส.ค.54) นิเทศรอบ  2 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456116 

author's name: นางสาวสิริญญา เบีย้สองดวง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/dung

sirinya 

created date: 25 สิงหาคม 2554 15:36 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:25 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 309 

 

post title: ... "25 สิงหาคม 2554 :เรียนรู้ผา่นเครือขา่ย"  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456390 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 27 สิงหาคม 2554 09:19 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:26 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 110 

 

post title: 8 ส.ค. 54 : สอนเร่ืองแรงกิริยา ปฏิกิริยา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456423 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 27 สิงหาคม 2554 16:16 



163 

 

updated date: 22 มิถนุายน 2555 22:15 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 411 

 

post title: 9 ส.ค. 54 : สอนเร่ืองอาหาร จากวีดิทศัน์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456424 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 27 สิงหาคม 2554 16:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:26 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 203 

 

post title: 10 ส.ค. 54 : ทบทวนโจทย์เร่ืองแรงกิริยาแรงปฏิกิริยา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456426 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 27 สิงหาคม 2554 16:28 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 18:05 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 1111 

 

post title: 11 ส.ค. 54 : ได้สอน ม 6 ครัง้แรกหลงักลางภาค 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456429 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 27 สิงหาคม 2554 16:35 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:26 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 188 

 

post title: 15 ส.ค. 54 : สอนเร่ืองแรงพยงุโดยใช้เกมส ์
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456430 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 27 สิงหาคม 2554 16:41 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 19:48 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 590 

 

post title: 16 ส.ค. 54 : สอนโรคอ้วนจากวีดิทศัน์จ าลองเหตกุารณ์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456432 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 27 สิงหาคม 2554 16:47 
updated date: 22 มีนาคม 2555 15:40 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 196 

 

post title: 17 ส.ค. 54 : ทบทวนโจทย์เร่ืองแรงพยงุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456435 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 27 สิงหาคม 2554 16:54 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 15:37 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 843 

 

post title: 18 ส.ค. 54 : วนัวิทยาศาสตร์ต้องสอนแทน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456437 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 27 สิงหาคม 2554 17:00 
updated date: 04 มิถนุายน 2555 15:19 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 224 

 

post title: 22 ส.ค. 54 : อาจารย์มานิเทศ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456438 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 27 สิงหาคม 2554 17:07 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:26 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 173 

 

post title: 23 ส.ค. 54 : น าเสนอผลของยาเสพตดิ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456439 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 27 สิงหาคม 2554 17:12 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 12:06 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 610 

 

post title: 24 ส.ค. 54 : ไมไ่ด้สอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456440 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 27 สิงหาคม 2554 17:18 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:28 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 281 

 

post title: 25 ส.ค. 54 : สอนแทนอีกแล้วครับ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456442 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 27 สิงหาคม 2554 17:26 
updated date: 03 พฤษภาคม 2555 09:18 
received flowers: 0 

comments: 0 
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hits: 335 

 

post title: อยากได้ "ครูสอนดี" หรือวิธีจดัสรรงบประมาณ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456806 

author's name: สชุาต  จนัทรวงศ์ จนัทรวงศ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kmsu

chart 

created date: 29 สิงหาคม 2554 17:24 
updated date: 21 พฤษภาคม 2555 16:41 
received flowers: 6 

comments: 3 

hits: 825 

 

post title: ... "29 สิงหาคม 2554 :ไมไ่ด้เปิดแอร์"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456809 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 29 สิงหาคม 2554 18:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 149 

 

post title: 29 ส.ค. 54 : สอนเร่ืองโมเมนต์ของแรงโดยการแขง่ขนั+ 
สอนติวตอนเยน็ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456830 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 29 สิงหาคม 2554 20:24 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 00:55 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 462 

 

post title: 1 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสามสิบเจด็ การ
ช่วยงานห้องปกครอง และ การแบ่งกลุม่ท ามิวสิควิดีโอประกอบเพลง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456870 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 29 สิงหาคม 2554 23:38 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 103 

 

post title: 2 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสามสิบแปด การอยู่
เวร และการสอน Photoshop 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456875 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 29 สิงหาคม 2554 23:56 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 192 

 

post title: 3 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสามสิบเก้า การเข้า
ร่วมกิจกรรมบรูณาการท่ีเวียงกมุกาม ของนกัเรียนชัน้ มธัยมศกึษาป่ีท่ี 3 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456879 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 30 สิงหาคม 2554 00:43 
updated date: 03 พฤษภาคม 2555 06:16 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 159 

 

post title: 4 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสี่สิบ การเตรียมตวั
เพ่ือจดันิทศัการของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456880 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 30 สิงหาคม 2554 01:05 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 142 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/456895 

author's name: Kru Eng. Raynoo 

Sucheewapalanon 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sray

noo 

created date: 30 สิงหาคม 2554 07:57 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:27 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 316 

 

post title: ... "30 สิงหาคม 2554 :กิจกรรมหาสมบตัิ"  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/457041 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 30 สิงหาคม 2554 16:09 
updated date: 12 พฤษภาคม 2555 16:49 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 159 

 

post title: ความประทบัใจในชีวิตครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/457088 

author's name: Kru Eng. Raynoo 

Sucheewapalanon 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sray

noo 

created date: 30 สิงหาคม 2554 20:12 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 21:38 
received flowers: 5 

comments: 3 

hits: 502 

 

post title: 30 ส.ค. 54 : สอน ม 2 เร่ืองธาต ุด้วย ppt 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/457106 

author's name: Surat  
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 30 สิงหาคม 2554 21:48 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 20:15 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 269 

 

post title: ... "31 สิงหาคม 2554 :ทฤษฎีทัง้คาบ"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/457264 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 31 สิงหาคม 2554 15:35 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:28 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 124 

 

post title: 31 ส.ค. 54 : สอน ม 6 และ ม 3 แจ้งแนวโน้ม
คะแนน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/457355 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 31 สิงหาคม 2554 22:17 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 23:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 154 

 

post title: ... "1 กนัยายน 2554 :ลืมให้นกัเรียนท าใบงาน"  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/457509 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 01 กนัยายน 2554 17:18 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:29 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 132 

 

post title: คณุหมอขา...ช่วยน้องนกัเรียนหน่อยคะ่... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/457559 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 01 กนัยายน 2554 21:43 
updated date: 29 พฤษภาคม 2555 04:00 
received flowers: 8 

comments: 6 

hits: 496 

 

post title: 1 ก.ย. 54 : สอบย่อยในระดบัชัน้ ม 2 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/458034 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 03 กนัยายน 2554 12:58 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:31 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 116 

 

post title: ... "5 สิงหาคม 2554 :ประชมุนดัสง่งานภาคเรียนท่ี 
1"  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/458670 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 05 กนัยายน 2554 17:14 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 137 

 

post title: ครูไทยมีหนีส้ิน้เฉล่ีย 2 ล้านบาทตอ่คน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/458697 

author's name: สชุาต  จนัทรวงศ์ จนัทรวงศ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kmsu

chart 

created date: 05 กนัยายน 2554 18:42 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 307 

 

post title: ปีนีค้รูติ๋มอาย ุ43 แล้วยงัหา ... ไมไ่ด้เลย (ผลงาน
นกัศกึษา ฮาแตก) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/458705 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 05 กนัยายน 2554 19:27 
updated date: 31 พฤษภาคม 2555 08:19 
received flowers: 12 

comments: 24 

hits: 606 

 

post title: ... "6 กนัยายน 2554 :เรียนตามปกติ"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/458965 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 06 กนัยายน 2554 17:12 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:34 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 166 

 

post title: 6 ก.ย. 54 : สอนเร่ืองกมัมนัตรังสี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/458976 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 06 กนัยายน 2554 18:26 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 15:45 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 225 

 

post title: ... "7 กนัยายน 2554 :เตรียมงานเพ่ือรับการนิเทศ
โรงเรียน"  
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/459167 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 07 กนัยายน 2554 18:02 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:34 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 199 

 

post title: ... "8 กนัยายน 2554 :นิเทศโรงเรียน"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/459505 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 09 กนัยายน 2554 18:05 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:36 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 175 

 

post title: อบรมพฒันาครูผู้ช่วยฯสพม.31 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/459883 

author's name: ประเสริฐ ศรีแสนปาง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sris

anpang1 

created date: 11 กนัยายน 2554 16:15 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:37 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 403 

 

post title: ... "12 กนัยายน 2554 :เรียนเร่ืองอินเทอร์เน็ต"  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/460049 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 12 กนัยายน 2554 16:11 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:38 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 128 

 

post title: ... "13 กนัยายน 2554 :สอนเดก็ ป.2"  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/460579 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 15 กนัยายน 2554 13:33 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 03:48 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 260 

 

post title: ... "14 กนัยนยน 2554 :สอน 2 บท รวด "  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/460581 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 15 กนัยายน 2554 13:46 

updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:40 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 124 

 

post title: ... "15 กนัยายน 2554 :ลอกการบ้านเพ่ือน" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/460584 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 15 กนัยายน 2554 14:01 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:40 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 161 

 

post title: ครูดีในดวงใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/460812 

author's name: miss สิริพร ทิวะสิงห์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tsir

ip 

created date: 16 กนัยายน 2554 16:52 
updated date: 24 มิถนุายน 2555 03:18 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 4270 

 

post title: 14 ก.ย. 54 : เพ่ิมเติมความรู้นกัเรียนชัน้ ม.3 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/461052 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 17 กนัยายน 2554 18:08 
updated date: 07 พฤษภาคม 2555 15:49 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 179 

 

post title: 15 ก.ย. 54 : สอนการทดลองในระดบัชัน้ ม 6 และ
สอนเร่ืองการแยกสารเนือ้เดยีวในระดบัชัน้ ม 2 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/461054 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 17 กนัยายน 2554 18:09 
updated date: 17 มิถนุายน 2555 15:16 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 210 

 

post title: เมื่อครูป้อนความรู้ให้ทานเดก็พาลไมย่อมกิน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/461483 

author's name: ครู เพชราภรณ์ เพชร ดวงขนัธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kroo

phet 

created date: 19 กนัยายน 2554 10:55 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 498 

 

post title: เดก็ไทยติดเกม เพราะอา่นองักฤษไมอ่อก  จริงหรือ 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/461630 

author's name: ครู เพชราภรณ์ เพชร ดวงขนัธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kroo

phet 

created date: 19 กนัยายน 2554 22:08 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 20:31 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 635 

 

post title: ... "19 กนัยายน 2554 : สอบเก็บคะแนน"  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/461651 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 19 กนัยายน 2554 23:54 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 139 

 

post title: ... "20 กนัยายน 2554 :ทดสอบเกบ็คะแนน ม.
2/1"  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/461760 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 20 กนัยายน 2554 16:23 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:43 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 181 

 

post title: ประวตัิครูเพชร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/461868 

author's name: ครู เพชราภรณ์ เพชร ดวงขนัธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kroo

phet 

created date: 21 กนัยายน 2554 11:07 
updated date: 13 พฤษภาคม 2555 15:16 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 389 

 

post title: ... "21 กนัยายน 2554 :สอบได้ 0 คะแนน"  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462062 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 22 กนัยายน 2554 11:12 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 202 

 

post title: ... "22 กนัยายน 2554 :เตรียมข้อสอบปลายภาค"  

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462069 

author's name: miss chadaporn khonthong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chad

apor-n 

created date: 22 กนัยายน 2554 11:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 204 

 

post title: "ลงช่ือปฏิบตัิงานช้า...20  มิ.ย. 54"     
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462086 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:32 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 72 

 

post title: "2/2 ห้องท่ีเรียนช้าท่ีสดุ...21 มิ.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462087 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:33 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 79 

 

post title: "เตรียมงานพิธีไหว้ครู...22 มิ.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462088 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:33 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 82 

 

post title: "ไหว้ครู...23 มิ.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462089 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:34 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 84 

 

post title: "เดก็หลอดแก้ว...27 มิ.ย. 54 " 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462092 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:40 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 140 

 

post title: "เดก็หลอดแก้ว (2)...28 มิ.ย. 54"  
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462093 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:40 
updated date: 21 พฤษภาคม 2555 22:29 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 132 

 

post title: "สรงน า้วดัพระนอน...29 มิ.ย. 54 " 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462094 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:40 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 18:08 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 128 

 

post title: "ประชมุกิจกรรมคา่ยวทิยาศาสตร์...30 มิ.ย. 54"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462095 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:42 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 85 

 

post title: "คา่ยวิทยาศาสตร์....4 - 5 ก.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462096 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:43 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 215 

 

post title: "สอนทบทวน..7 ก.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462098 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:44 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 96 

 

post title: "คา่ยวิทยาศาสตร์ (2)...6 ก.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462099 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:44 
updated date: 12 มิถนุายน 2555 08:53 

received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 176 

 

post title: "สอบเก็บคะแนน...12 ก.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462100 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:44 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 106 

 

post title: "อาจารย์มานิเทศ...13 ก.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462101 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 91 

 

post title: "ท าบญุถวายเทียนเข้าพรรษา...14 ก.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462102 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 80 

 

post title: "รับนกัเรียนกลบัโรงเรียน...19 ก.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462103 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:48 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 84 

 

post title: "สง่แผนการจดัการเรียนรู้...20 ก.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462104 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:48 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 23:52 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 161 

 

post title: "Thinkques...21 ก.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462105 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 13:49 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 112 

 

post title: "เย็บข้อสอบ...25 ก.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462110 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:05 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 97 

 

post title: "สอนแทน...26 ก.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462112 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:05 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 131 

 

post title: "Electrolysis...27 ก.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462113 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:06 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 22:08 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 212 

 

post title: "Bookmark training...28 ก.ค. 
54" 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462114 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:06 
updated date: 29 มีนาคม 2555 22:25 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 210 

 

post title: "น าเสนอหน้าชัน้เรียน...1 ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462115 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:07 
updated date: 04 มิถนุายน 2555 20:11 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 130 

 

post title: "สอบกลางภาคเรียน...2 ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462116 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:07 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 94 

 

post title: "สอบกลางภาคเรียน (2)...3 ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462117 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:10 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 111 

 

post title: "เตรียมการแขง่ขนัทกัษะวิชาการระหวา่งโรงเรียน...4 ส.ค. 
54" 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462118 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:11 
updated date: 26 มีนาคม 2555 13:34 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 110 

 

post title: "การสกดัด้วยตวัท าละลาย...8 ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462119 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:11 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 02:24 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 573 

 

post title: "ชอล์กโครมาโทกราฟี...9 ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462120 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:12 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 20:49 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 369 

 

post title: "จดัดอกไม้เตรียมงานวนัแม.่..10 ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462121 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:12 
updated date: 02 มิถนุายน 2555 21:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 198 

 

post title: "กิจกรรมวนัแม.่..11 ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462122 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:13 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 106 

 

post title: "การกรองและการแยกสารโดยวิธีการอย่างง่าย...15  
ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462123 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:15 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 09:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 605 

 

post title: "การตลกึ...16  ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462124 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:16 
updated date: 15 มิถนุายน 2555 14:51 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 208 

 

post title: "การกรองและการแยกสารโดยวิธีการอย่างง่าย (2)...17 
ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462125 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:16 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 21:13 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 489 

 

post title: "พานกัเรียนไปงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ช....18 
ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462126 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:16 

updated date: 26 มีนาคม 2555 09:13 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 213 

 

post title: "การกลัน่อย่างง่าย....22 ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462127 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:17 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 20:56 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 250 

 

post title: "ระบบกบัการเปลี่ยนแปลง....23 ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462128 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:17 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 142 

 

post title: "ทดลองประเภทของระบบ ...29 ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462130 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:20 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 15:15 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 344 

 

post title: "ประเภทของระบบ....24 ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462131 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:21 
updated date: 29 พฤษภาคม 2555 04:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 142 

 

post title: "พลงังานกบัการเกิดปฏิกิริยา....30 ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462132 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:22 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 22:24 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 446 

 

post title: "สอนแทน เดก็ ป.1....31 ส.ค. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462133 
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author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:22 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 17:33 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 205 

 

post title: "พลงังานกบัการละลาย...6 ก.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462134 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:23 
updated date: 31 พฤษภาคม 2555 16:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 384 

 

post title: "ตรวจงาน...7 ก.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462135 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:23 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 12:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 216 

 

post title:   "ประชมุ น.ศ. สง่เอกสารประจ าภาคเรียนท่ี 1....5 
ก.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462136 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 186 

 

post title: "คมุอง...8 ก.ย. 54" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462138 

author's name: Mr. Phongsak Laoot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phon

gsaklaoot 

created date: 22 กนัยายน 2554 14:36 
updated date: 11 พฤษภาคม 2555 09:19 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 252 

 

post title: 8 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสี่สิบเอด็ โรงเรียนใช้
ตารางการเรียนการสอนของวนัศกุร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462487 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 24 กนัยายน 2554 23:01 

updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 117 

 

post title: 9 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสีสิบสอง การอยู่เวร
บริเวณหน้าอาคารคหกรรม และการสอนPhotoshopเบือ้งต้น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462544 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 25 กนัยายน 2554 09:49 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 143 

 

post title: 10 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัสี่สิบสาม การ
ประชมุครูคอมพิวเตอร์ และการช่วยงานห้องวิชาการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462550 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 25 กนัยายน 2554 10:28 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:46 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 94 

 

post title: 11 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสี่สิบสี่ 
Story Board & Windows Movie Maker 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462591 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 25 กนัยายน 2554 14:35 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 11:32 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 147 

 

post title: 15 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสี่สิบห้า  
Story Board & Windows Movie Maker และ การช่วยงาน
ห้องปกครอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462610 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 25 กนัยายน 2554 16:47 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 150 

 

post title: 16 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสีสิบหก การอยู่
เวรบริเวณสวนหิน และหลกัการท าโครงงาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462673 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 26 กนัยายน 2554 10:16 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
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received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 134 

 

post title: 17 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัสี่สิบเจ็ด การ
ช่วยงานห้องวิชาการ การคมุสอบองักฤษ และนิทรรศการ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462674 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 26 กนัยายน 2554 10:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 111 

 

post title: 18 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสี่สิบแปด การท า 
side show ด้วย Windows Movie Maker 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462680 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 26 กนัยายน 2554 11:03 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 147 

 

post title: 22 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีสี่สิบเก้า  การ
ช่วยงานห้องปกครอง และการท า Side Show 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462691 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 26 กนัยายน 2554 12:19 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 137 

 

post title: 23 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีห้าสิบ การอยู่เวร
บริเวณสวนพฤษาศาตร์ และการศกึษาค้นคว้าโครงงานเพ่ิมเติม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462697 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 26 กนัยายน 2554 13:12 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 132 

 

post title: 24 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีห้าสิบเอด็ การ
ช่วยงานห้องวิชาการ และการรับประทานอาหารท่ี ร้าน Chabu Shi 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462704 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 26 กนัยายน 2554 14:39 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 97 

 

post title: 25 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีห้าสิบสอง การ
ตดัตอ่วีดีโอด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462707 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 26 กนัยายน 2554 14:52 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 13:32 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 189 

 

post title: 26 ส.ค. 2554 - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462708 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 26 กนัยายน 2554 15:03 
updated date: 25 มีนาคม 2555 17:53 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 156 

 

post title: 29 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีห้าสิบสาม  การ
ช่วยงานห้องปกครอง และการตดัตอ่วิดีโอ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462713 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 26 กนัยายน 2554 15:19 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 102 

 

post title: 19 ก.ย. 54 : ปิดคอร์สในระดบัชัน้ ม 3 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462722 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 26 กนัยายน 2554 16:01 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 112 

 

post title: 20 ก.ย. 54 : ปิดคอร์สในระดบัชัน้ ม 2 และสอน
ช่วยครูเน่ืองจากไมอ่ยู ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462725 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 26 กนัยายน 2554 16:07 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 156 

 

post title: 21 ก.ย. 54 : สลบัตารางสอนเป็นวนัศกุร์ 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462729 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 26 กนัยายน 2554 16:15 
updated date: 11 พฤษภาคม 2555 22:23 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 194 

 

post title: 22 ก.ย. 54 : ปิดคอร์ส ม 6 และสอบย่อยใน
ระดบัชัน้ ม 2 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462731 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 26 กนัยายน 2554 16:27 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 168 

 

post title: 30 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีห้าสิบสี ่การอยู่
เวรบริเวณประตทูางเข้าทิศเหนือ และการท าหวัของเวบ็ไซต์ (Banner) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462733 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 26 กนัยายน 2554 16:41 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 166 

 

post title: 26 ก.ย. 54 : กองกลางสอบปลายภาค 1/2554 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462754 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 26 กนัยายน 2554 18:26 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 21:21 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 241 

 

post title: 31 ส.ค. 2554 - การฝึกสอนในวนัห้าสิบห้า การ
ประชมุของหมวดคอมพิวเตอร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462759 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 26 กนัยายน 2554 19:29 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 111 

 

post title: 1 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีห้าสิบหก การตดัตอ่
เสียง การท า Title และ credit 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462776 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 26 กนัยายน 2554 22:03 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 23:49 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 168 

 

post title: 5 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีห้าสิบเจ็ด การมา
เย่ียมของครูสาโรจน์ครัง้ท่ี 2 และการไปโรงเรียนหอพระท่ีน่าประทบัใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462782 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 26 กนัยายน 2554 22:37 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 140 

 

post title: 6 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีห้าสิบแปด การอยู่
เวรบริเวณประตทูางเข้าทิศใต้ และการท าโครงงาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462783 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 26 กนัยายน 2554 22:46 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 183 

 

post title: 7 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีห้าสิบเก้า การ
ช่วยงานห้องวิชาการ และการโครงงานคอมพิวเตอร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462800 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 01:11 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 114 

 

post title: 8 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีหกสิบ การสง่ไฟล์
วิดิโอท่ีเสร็จออกมาในงานรูปแบบตา่ง ๆ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462801 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 01:27 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 105 

 

post title: 11 ก.ย. 2554 - กิจกรรมการสมัมนาหลงัฝึก
ประสบการณ์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462803 

author's name: MR. Patiweat Into 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 01:37 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 181 

 

post title: 12 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีหกสิบเอด็ 
วฒุิบตัรในกิจกรรม Social Network และการน าเสนนภาพยนตป์ระกอบเพลง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462804 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 01:53 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 159 

 

post title: 13 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีหกสิบสอง การ
อยู่เวรบริเวณหน้าศาลเจ้าจีน และการท าโครงงาน (ตอ่) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462805 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 02:01 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 167 

 

post title: 14 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีหกสิบสาม การ
ช่วยงานห้องวิชาการ ประชมุกลุม่งานคอนพิวเตอร์ และโครงงานคอมพิวเตอร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462807 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 02:14 
updated date: 27 พฤษภาคม 2555 09:28 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 158 

 

post title: 15 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีหกสิบสี่ การ
น าเสนอผลงาน และชัว่โมงจริยะธรรม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462808 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 02:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 125 

 

post title: 17 ก.ย. 2554 - การอบรมประยกุตใ์ช้ภาษาซีกบักลอ่ง
สมองกล (IPST Microbox) วนัแรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462810 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 02:34 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 00:49 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 316 

 

post title: 18 ก.ย. 2554 - การอบรมประยกุตใ์ช้ภาษาซีกบักลอ่ง
สมองกล (IPST Microbox) วนัท่ีสอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462811 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 02:40 
updated date: 27 มีนาคม 2555 16:09 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 244 

 

post title: 19 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีหกสิบห้า  การ
ช่วยงานห้องปกครอง การสอบนอกตาราง และการน าเสนอ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462813 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 02:50 
updated date: 22 มีนาคม 2555 13:23 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 172 

 

post title: 20 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีหกสิบหก การอยู่
เวรบริเวณหน้าห้องน า้หญิง การสอบนอกตาราง และการน าเสนอโครงงาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462814 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 03:04 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 176 

 

post title: 21 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัหกสบิเจ็ด การสอบ
นอกตาราง และการน าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462816 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 03:08 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 177 

 

post title: 22 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีหกสิบแปด การ
สอบเก็บคะแนนปลายภาคนอกตาราง และการน าเสนอผลงาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462817 

author's name: MR. Patiweat Into 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 03:13 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 236 

 

post title: 26 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีหกสิบเก้า  การ
สอบปลายภาคเรียนของนกัเรียนชัน้ ม. 4-6 วนัแรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462818 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 03:19 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:47 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 214 

 

post title: 27 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีเจ็ดสบิ  การ
สอบปลายภาคเรียนของนกัเรียนชัน้ ม. 1-3 วนัแรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/462961 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 27 กนัยายน 2554 23:00 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:48 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 238 

 

post title: 506 ใครน่าไปไทผาเก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463046 

author's name: พลเดช  วรฉตัร  
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pold

ejw 

created date: 28 กนัยายน 2554 17:47 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 14:26 
received flowers: 1 

comments: 16 

hits: 449 

 

post title: 28 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีเจ็ดสบิเอด็  การ
สอบปลายภาคเรียนของนกัเรียนชัน้ ม. 4-6 วนัท่ีสอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463204 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 30 กนัยายน 2554 01:08 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:50 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 239 

 

post title: 29 ก.ย. 2554 - การฝึกสอนในวนัท่ีเจ็ดสบิสอง  
การสอบปลายภาคเรียนของนกัเรียนชัน้ ม. 1-3 วนัแรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463205 

author's name: MR. Patiweat Into 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/weat

_it47 

created date: 30 กนัยายน 2554 01:08 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:50 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 243 

 

post title: JJ2011V10_3 ครูเพ่ือศิษย์ปิดเพ่ือเปิด เบิกฤกษ์ความ
เป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463547 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 03 ตลุาคม 2554 09:00 
updated date: 09 มิถนุายน 2555 18:17 
received flowers: 3 

comments: 4 

hits: 548 

 

post title: 27 ก.ย. 54 : กรรมการกลาง ม 3 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463663 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 04 ตลุาคม 2554 08:24 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:51 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 139 

 

post title: 28 ก.ย. 54 : กรรมการกลาง ม 6 คมุสอบ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463665 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 04 ตลุาคม 2554 08:31 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 20:51 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 169 

 

post title: 29 ก.ย. 54 : กรรมการกลางระดบั ม 3 คมุสอบ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463667 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 04 ตลุาคม 2554 08:39 
updated date: 18 พฤษภาคม 2555 21:45 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 162 

 

post title: 3 ต.ค. 54 : กรอกคะแนนนกัเรียนลง book 
mark 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463668 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 04 ตลุาคม 2554 08:45 
updated date: 23 พฤษภาคม 2555 23:24 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 266 



176 

 

 

post title: 4 ต.ค. 54 : ช่วยครูกรอกคะแนนลง book 
mark ระดบั ม 3  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463669 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 04 ตลุาคม 2554 08:51 
updated date: 28 มีนาคม 2555 09:55 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 189 

 

post title: วนัท่ีเหงาและเบ่ือ... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463701 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 04 ตลุาคม 2554 13:42 
updated date: 02 มิถนุายน 2555 23:20 
received flowers: 10 

comments: 11 

hits: 498 

 

post title: ร่วมร าลกึถึงพระคณุครู..5 ตลุาคมของทกุปีวนัครูโลก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463874 

author's name: Onanong ^-^ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sayt

harn 

created date: 05 ตลุาคม 2554 21:36 
updated date: 10 มิถนุายน 2555 19:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 564 

 

post title: กรอบสดุท้าย ( ๓๗ ) ... เรารักท่ีจะเป็นครูไหม ;) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/464258 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 09 ตลุาคม 2554 16:32 
updated date: 20 พฤษภาคม 2555 18:01 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 360 

 

post title: 5 ต.ค. 54 : ครูท่ีหมวดพาไปเลีย้ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/464774 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 14 ตลุาคม 2554 21:42 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 16:16 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 175 

 

post title: 6 ต.ค. 54 : ท าโปรแกรม B-index ให้ครูดาว
ครับ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/464775 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 14 ตลุาคม 2554 21:47 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 20:34 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 448 

 

post title: ความรู้สกึท่ีได้มี blog  เป็นของตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465129 

author's name: ms. สทุธิกาญจน์    โรยทองค า 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sutt

hikarn 

created date: 17 ตลุาคม 2554 16:40 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 21:01 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 146 

 

post title: ความหมายของค าวา่ "ครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465155 

author's name: นาง  บษุยมาศ แสงเงิน  
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/buss

ayamas 

created date: 18 ตลุาคม 2554 00:16 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 09:00 
received flowers: 5 

comments: 8 

hits: 1813 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมี blog เป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465172 

author's name: นาย สรุชาติ คงสนิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

chat2524 

created date: 18 ตลุาคม 2554 09:24 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 21:02 
received flowers: 3 

comments: 5 

hits: 160 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465173 

author's name: นาง เสาวนีย์ อินทสมบตั ิ
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/saow

anee300 

created date: 18 ตลุาคม 2554 09:28 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 21:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 142 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมbีlogเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465179 

author's name: นาง เบญจรัตน์ นิลรัตน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/benj

arat2513 

created date: 18 ตลุาคม 2554 09:57 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 21:02 
received flowers: 0 

comments: 0 
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hits: 104 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบล๊อกเป็นของตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465180 

author's name: นาง เสาวภา ยงัรุ่งนนท์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sawa

pa2524 

created date: 18 ตลุาคม 2554 09:58 
updated date: 15 เมษายน 2555 03:30 
received flowers: 0 

comments: 2 

hits: 179 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตวัเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465182 

author's name: นางสาว สริุยาพร เกิดวร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/suri

yaporn2516 

created date: 18 ตลุาคม 2554 10:01 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 21:02 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 158 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465194 

author's name: นาง กลัยา บวัหลาด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kani

laya07 

created date: 18 ตลุาคม 2554 10:22 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 21:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 133 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมี Blog เป็น่ของตวัเองเป็นครัง้แรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465197 

author's name: นางสาว อมุาพร สวุรรณน้อย 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/umap

hon23 

created date: 18 ตลุาคม 2554 10:35 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 21:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 140 

 

post title: ความรู้สกึเมื่อมีบลอ็กเป็นของตนเอง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465234 

author's name: นาง กลัยา บวัหลาด 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kanl

aya2507 

created date: 18 ตลุาคม 2554 15:12 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 21:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 136 

 

post title: บนัทึกเลน่ๆ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/466194 

author's name: นางสาว อมรพรรณ ครูนิคกี ้นาหิรัญ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/amor

npun_nahirun 

created date: 26 ตลุาคม 2554 13:38 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 21:10 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 80 

 

post title: หวัใจท่ีมีแตค่วามผิดหวงั ... (บทกวีอารมณ์ผิดหวงั) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/466497 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 28 ตลุาคม 2554 22:45 
updated date: 07 พฤษภาคม 2555 19:03 
received flowers: 7 

comments: 10 

hits: 528 

 

post title: 25 ต.ค. 54 : อบรมเสริมสร้างความเข้มแขง็ทางวิชาการ 
เร่ืองเทคนิคการสอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467413 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 06 พฤศจิกายน 2554 17:19 
updated date: 24 พฤษภาคม 2555 19:53 
received flowers: 2 

comments: 2 

hits: 246 

 

post title: 26 ต.ค. 54 : อบรมเสริมสร้างความเข้มแขง็ทางวิชาการ 
เร่ืองการท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467514 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 07 พฤศจิกายน 2554 21:10 
updated date: 01 เมษายน 2555 22:03 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 224 

 

post title: 27 ต.ค. 54 : อบรมเสริมสร้างความเข้มแขง็ทางวิชาการ 
เร่ืองเทคนิคการสร้างข้อสอบ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467520 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 07 พฤศจิกายน 2554 21:38 
updated date: 05 เมษายน 2555 07:48 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 197 

 

post title: 28 ต.ค. 54 : อบรมเสริมสร้างความเข้มแขง็ทางวิชาการ 
เร่ืองการจดัท าสื่อการเรียนการสอนราคาเยา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467525 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 
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created date: 07 พฤศจิกายน 2554 22:11 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 16:45 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 215 

 

post title: 31 ต.ค. 54 : วนัเปิดเทอม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468083 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 13 พฤศจิกายน 2554 16:43 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 22:03 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 148 

 

post title: 1 พ.ย. 54 : สอนวนัแรกระดบั ม 2 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468084 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 13 พฤศจิกายน 2554 16:46 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 11:07 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 204 

 

post title: 2 พ.ย. 54 :สอนระดบัชัน้ ม 3 ด้วยเร่ืองการก าเนิด
ไฟฟ้า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468086 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 13 พฤศจิกายน 2554 16:50 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 13:35 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 290 

 

post title: 3 พ.ย. 54 : สอนระดบัชัน้ ม 5 บอกข้อตกลง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468088 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 13 พฤศจิกายน 2554 16:55 
updated date: 30 พฤษภาคม 2555 23:36 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 239 

 

post title: 7 พ.ย. 54 : วนัแรกของสปัดาห์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468091 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 13 พฤศจิกายน 2554 16:59 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 07:55 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 186 

 

post title: 8 พ.ย. 54 : สอนเร่ืองระบบปิดระบบเปิด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468093 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 13 พฤศจิกายน 2554 17:03 
updated date: 15 มิถนุายน 2555 10:24 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 264 

 

post title: 9 พ.ย. 54 : สอนเร่ืองไดนาโมแื่ก่ชัน้ ม 3 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468095 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 13 พฤศจิกายน 2554 17:06 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 19:37 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 374 

 

post title: 10 พ.ย. 54 : สอนในระดบั ม 2 ชัน้เดียว 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468099 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 13 พฤศจิกายน 2554 17:12 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 11:18 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 290 

 

post title: 14 พ.ย. 54 : อาจารย์นิเทศมาแตเ่ช้า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468205 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 14 พฤศจิกายน 2554 18:36 
updated date: 11 เมษายน 2555 14:41 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 188 

 

post title: 15 พ.ย. 54 : สอนเร่ืองปัจจยัการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม 
2 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468293 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 15 พฤศจิกายน 2554 16:06 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 21:38 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 970 

 

post title: 16 พ.ย. 54 : สอนเร่ืองการวดัทางไฟฟ้า ม 3 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468453 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 
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created date: 16 พฤศจิกายน 2554 20:00 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 12:06 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 467 

 

post title: 17 พ.ย. 54 : สอน ม 5 เร่ืองเคร่ืองเคาะ
สญัญาณเวลา--นกัเรียนมีสว่นร่วม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468547 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 17 พฤศจิกายน 2554 15:37 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 16:54 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 712 

 

post title: 22 พ.ย. 54 : สอนตอนบ่ายยาว 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/469043 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 22 พฤศจิกายน 2554 15:35 
updated date: 02 มิถนุายน 2555 23:27 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 270 

 

post title: 23 พ.ย. 54 : ประชมุกีฬาสี+สอน ม 3 เร่ืองไฟฟ้า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/469219 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 24 พฤศจิกายน 2554 11:49 
updated date: 14 เมษายน 2555 10:05 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 319 

 

post title: 24 พ.ย. 54 : ทดสอบนกัเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/469220 

author's name: Surat  

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sura

t99 

created date: 24 พฤศจิกายน 2554 11:56 
updated date: 01 เมษายน 2555 11:48 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 244 

 

post title: วิญญาณของความเป็นครู1 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/469934 

author's name: Kun pinto teedee 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pint

oteedee 

created date: 01 ธนัวาคม 2554 11:17 
updated date: 22 พฤษภาคม 2555 22:17 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 332 

 

post title: ลกูไม้หลน่ไมไ่กลต้น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/470404 

author's name: ทพญ.ธิรัมภา ลพุรหมมา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aorr

umpa 

created date: 06 ธนัวาคม 2554 00:41 
updated date: 21 สิงหาคม 2555 00:04 
received flowers: 11 

comments: 12 

hits: 588 

 

post title: ผมสอน นกัเรียน ออนไลน์ อย่างไร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/471078 

author's name: นาย ศภุรักษ์ ศภุเอม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/frxe

ak 

created date: 12 ธนัวาคม 2554 23:38 
updated date: 18 เมษายน 2555 00:15 
received flowers: 4 

comments: 2 

hits: 394 

 

post title: ครูท่ียืนอยู่ด้วยครูต้นแบบและครูแห่งสายเลือด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/472217 

author's name: นาย yootana namdee 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yoot

ana_26 

created date: 23 ธนัวาคม 2554 20:56 
updated date: 12 กมุภาพนัธ์ 2555 23:35 
received flowers: 6 

comments: 4 

hits: 428 

 

post title: "หนเูปลีย่นไปจากเดิมคอ่นข้างเยอะเลยคะอาจารย์" ... 
(ค าตอบหนึ่งท่ีผมถามตอกย า้จากข้อสอบกลางภาค) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/472609 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 27 ธนัวาคม 2554 00:17 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 02:44 
received flowers: 14 

comments: 28 

hits: 826 

 

post title: "หนจูะไมร่อเวลาเพ่ือดแูลพ่อแมอี่กแล้ว" ... (ค าตอบท่ี
ได้มาจากการตอกย า้อีกครัง้) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/472701 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 28 ธนัวาคม 2554 00:45 
updated date: 18 มกราคม 2556 00:44 
received flowers: 6 

comments: 18 

hits: 673 

 

post title: เจาะความหมายค าวา่ "ครู"  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/473382 

author's name: สมโภชน์ แนบเนียน 



180 

 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/asno

rm_naresuan 

created date: 03 มกราคม 2555 22:07 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 21:14 
received flowers: 4 

comments: 5 

hits: 615 

 

post title: ๑๒. Facebook สื่อน า..ศิษย์เจอครู : ฝากข้อคิดสู่
น้องๆ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/473533 

author's name: นาย ไพรวลัย์ พาดีซอ บทุ ู
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/noin

oo 

created date: 05 มกราคม 2555 15:35 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 11:12 
received flowers: 8 

comments: 18 

hits: 1137 

 

post title: ชีวิตครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/473733 

author's name: นาย บญุช่วย มีจิต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kunp

oo_boonchuai 

created date: 07 มกราคม 2555 11:22 
updated date: 13 กมุภาพนัธ์ 2555 00:31 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 359 

 

post title: ครูคือใคร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/473734 

author's name: นาย บญุช่วย มีจิต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kunp

oo_boonchuai 

created date: 07 มกราคม 2555 11:24 
updated date: 13 กมุภาพนัธ์ 2555 00:31 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 396 

 

post title: คณุครูของฉนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/474027 

author's name: เป้ง สิทธิชยั   ค าดอ่น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/poop

eng 

created date: 08 มกราคม 2555 19:52 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 21:55 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 984 

 

post title: ๔๓.คารวะ..คณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/474792 

author's name: Mr. Udom Thongchang 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sams

uk222 

created date: 16 มกราคม 2555 12:13 
updated date: 21 กนัยายน 2555 11:50 
received flowers: 11 

comments: 10 

hits: 588 

 

post title: กระบวนการสร้างครูท่ีเพลินกบัการพฒันา (๕๕) : ถอด
บทเรียน "ชีวิตท่ีเรียนรู้ของครูเลก็" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/475196 

author's name: วิมลศรี ศษิุลวรณ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krum

ai 

created date: 18 มกราคม 2555 21:26 
updated date: 18 เมษายน 2555 13:35 
received flowers: 3 

comments: 2 

hits: 455 

 

post title: ครูคือใคร ใครคือครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/476050 

author's name: นาง ประภาพกัตร์ เขตจตัรุัส 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/prap

apuk 

created date: 24 มกราคม 2555 12:43 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 19:06 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 372 

 

post title: เทคนิคการสอนภาษาองักฤษ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/476323 

author's name: นาง ประภาพกัตร์ เขตจตัรุัส 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/prap

apuk 

created date: 26 มกราคม 2555 11:16 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 09:18 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 2602 

 

post title: คณุคา่ของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/477351 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 03 กมุภาพนัธ์ 2555 10:36 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 12:12 
received flowers: 7 

comments: 2 

hits: 618 

 

post title: วนัแรกเปิดเทอม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/477528 

author's name: ทวีวฒัน์ ทส จิตติเวทย์กลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/twj_

dts 

created date: 04 กมุภาพนัธ์ 2555 11:57 
updated date: 16 พฤษภาคม 2555 12:37 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 258 

 

post title: หลกัการบริหารโรงเรียน..ก้าวสูค่วามเป็นสากล ท่ี โรงเรียนเทพศิ
รินทร์ 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/477627 

author's name: ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chir

aacademy 

created date: 05 กมุภาพนัธ์ 2555 10:21 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 02:44 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 823 

 

post title: ช่อไม้จนัทน์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/478319 

author's name: นาย วรเชษฐ ครูเชษฐ โชคชยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chok

chai2494 

created date: 11 กมุภาพนัธ์ 2555 11:09 
updated date: 02 มิถนุายน 2555 21:00 
received flowers: 3 

comments: 1 

hits: 360 

 

post title: ผมจะโปรยตวัโน๊ตขึน้บนท้องฟ้า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/478488 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 13 กมุภาพนัธ์ 2555 08:56 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 20:58 
received flowers: 9 

comments: 9 

hits: 576 

 

post title: ความรักบ้านนา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/478559 

author's name: ทพญ.ธิรัมภา ลพุรหมมา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aorr

umpa 

created date: 13 กมุภาพนัธ์ 2555 20:03 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 17:22 
received flowers: 14 

comments: 23 

hits: 638 

 

post title: ครูคนใหม ่
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/478830 

author's name: miss pannipa jajaz krobkaew 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pann

ipa2525 

created date: 15 กมุภาพนัธ์ 2555 18:58 
updated date: 06 มิถนุายน 2555 12:12 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 334 

 

post title: ขอขอบคณุอาจารย์ทกุคนท่ีเคยให้ความรู้ผม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/480559 

author's name: คาเซดาไฮ วิระชสูกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khas

edahai 

created date: 28 กมุภาพนัธ์ 2555 20:44 

updated date: 22 มิถนุายน 2555 16:17 
received flowers: 5 

comments: 3 

hits: 402 

 

post title: "เคยไหม" ... (เมื่อค านึงจึงเหน็ความเป็นเธอ : 
อนวุฒัน์ แก้วลอย) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/482113 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 15 มีนาคม 2555 23:45 
updated date: 11 มิถนุายน 2555 19:07 
received flowers: 8 

comments: 8 

hits: 594 

 

post title: การศกึษาท่ีถกูต้อง คือ การพฒันาเดก็อย่างถกูต้อง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/483218 

author's name: ดร. แสวง รวยสงูเนิน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sawa

engkku 

created date: 26 มีนาคม 2555 00:55 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 21:13 
received flowers: 10 

comments: 6 

hits: 716 

 

post title: ชดุกิจกรรมกบัการพฒันาทกัษะการคิด 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/483623 

author's name: นาง ทิวากร วงศ์วิชิต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tent

awan 

created date: 29 มีนาคม 2555 13:40 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 10:02 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 582 

 

post title: "สามารถ สทุะ" ครูโรงเรียนเรือนแพ แห่งโรงเรียนบ้านก๊อจดัสรร 
อ.ลี ้จ.ล าพนู ... (ครูท่ีเป็นครูด้วยหวัใจไมใ่ชห่น้าท่ี) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484244 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 04 เมษายน 2555 18:02 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 15:49 
received flowers: 10 

comments: 10 

hits: 2515 

 

post title: Engage me! ครู นกัเรียน และ เทคโนโลยี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/485087 

author's name: ดร. จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jant

awan 

created date: 14 เมษายน 2555 00:18 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 09:23 
received flowers: 13 

comments: 6 

hits: 525 
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post title: JJ2012V4_12 ครูเพ่ือศิษย์ สร้างนวตกรรม เรียนรู้ความ
เป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/485527 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 19 เมษายน 2555 11:13 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 13:09 
received flowers: 7 

comments: 7 

hits: 660 

 

post title: ต้องลงโทษครูขโมยผลงาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/485736 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 22 เมษายน 2555 07:07 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 18:41 
received flowers: 7 

comments: 2 

hits: 545 

 

post title: "นิราศเมืองสงขลา" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/486764 

author's name: อนามฤณ ต้นสกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/anam

arlin 

created date: 01 พฤษภาคม 2555 21:02 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 11:40 
received flowers: 2 

comments: 1 

hits: 510 

 

post title: เปลี่ยนสญัชาตญาณครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/486990 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 04 พฤษภาคม 2555 09:27 
updated date: 04 พฤษภาคม 2555 09:27 
received flowers: 11 

comments: 0 

hits: 456 

 

post title: ความหวงัในแววตา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/487563 

author's name: นราทิพย์  นาถาดทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nara

tip 

created date: 10 พฤษภาคม 2555 01:49 
updated date: 07 มิถนุายน 2555 01:25 
received flowers: 5 

comments: 4 

hits: 354 

 

post title: "ศิษย์" ท่ีรู้จริงกวา่ครู คือ "ครู" เหมือนกนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/487624 

author's name: ณฐัพล จารัตน์ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/natt

haphonjarat 

created date: 10 พฤษภาคม 2555 15:50 
updated date: 13 มิถนุายน 2555 13:40 
received flowers: 3 

comments: 6 

hits: 283 

 

post title: ปีท่ีสามท่ีมีครูจีนมาสอนภาษาจีน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488000 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 14 พฤษภาคม 2555 11:47 
updated date: 08 มิถนุายน 2555 19:09 
received flowers: 6 

comments: 7 

hits: 334 

 

post title: หลกัการคนเป็นครู (ฉบบัครูปอนด์) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488963 

author's name: นาย ทวีศกัดิ์ ภูช่ยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/infl

uenzar 

created date: 23 พฤษภาคม 2555 19:19 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 11:19 
received flowers: 4 

comments: 2 

hits: 462 

 

post title: ครูไทไทไท 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489077 

author's name: นาง วราวลัย์ ค าด ี
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krum

uy 

created date: 25 พฤษภาคม 2555 10:44 
updated date: 06 สิงหาคม 2555 10:44 
received flowers: 2 

comments: 4 

hits: 248 

 

post title: ข้อดีของการมีอาชีพสอนหนงัสอื 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489216 

author's name: วาทิน ศานติ์ สนัต ิ
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/onem

an_oneshow 

created date: 26 พฤษภาคม 2555 20:18 
updated date: 14 มิถนุายน 2555 14:31 
received flowers: 4 

comments: 2 

hits: 422 

 

post title: จรรยาบรรณห้ามลืม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489287 

author's name: นาย ทวีศกัดิ์ ภูช่ยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/infl

uenzar 

created date: 27 พฤษภาคม 2555 13:04 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 17:39 
received flowers: 1 

comments: 0 
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hits: 297 

 

post title: จิตส านึกความเป็นครู คืออะไร ? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489834 

author's name: ปัญจพล ข าสจัจา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kams

ajja 

created date: 02 มิถนุายน 2555 07:24 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 12:08 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 734 

 

post title: ระบบการศกึษาของไทย !!!! 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489835 

author's name: ปัญจพล ข าสจัจา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kams

ajja 

created date: 02 มิถนุายน 2555 07:47 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 23:06 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 1055 

 

post title: อานิสงส์ของความเป็นครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489838 

author's name: ปัญจพล ข าสจัจา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kams

ajja 

created date: 02 มิถนุายน 2555 07:55 
updated date: 18 มิถนุายน 2555 10:17 
received flowers: 3 

comments: 1 

hits: 544 

 

post title: ความศกัดิ์สิทธ์ิของ "ครู" เสื่อมลงแล้ว จริงหรือ? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489839 

author's name: ปัญจพล ข าสจัจา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kams

ajja 

created date: 02 มิถนุายน 2555 07:56 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 16:18 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 310 

 

post title: พระราชด ารัสของในหลวง เร่ือง "ครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489840 

author's name: ปัญจพล ข าสจัจา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kams

ajja 

created date: 02 มิถนุายน 2555 07:58 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 18:56 
received flowers: 6 

comments: 3 

hits: 3361 

 

post title: พระราชด ารัสของในหลวง เร่ือง "ครู" ๒ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490099 

author's name: ปัญจพล ข าสจัจา 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kams

ajja 

created date: 05 มิถนุายน 2555 09:12 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 20:27 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 969 

 

post title: ร้องไห้...ไขไ่ก่...หวัใจหกคะเมน...เข้าคา่ย (2/3) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490645 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 09 มิถนุายน 2555 12:01 
updated date: 21 มิถนุายน 2555 19:09 
received flowers: 15 

comments: 4 

hits: 310 

 

post title: ต านาน พระพฤหสับดี ตามชาติเวร  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490713 

author's name: ปัญจพล ข าสจัจา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kams

ajja 

created date: 10 มิถนุายน 2555 10:51 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 20:04 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 343 

 

post title: หลกัคณุธรรมส าหรับครู  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490808 

author's name: ปัญจพล ข าสจัจา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kams

ajja 

created date: 11 มิถนุายน 2555 08:07 
updated date: 19 มิถนุายน 2555 08:02 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 898 

 

post title: คณุลกัษณะของครูท่ีด ี
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490810 

author's name: ปัญจพล ข าสจัจา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kams

ajja 

created date: 11 มิถนุายน 2555 08:22 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 10:12 
received flowers: 0 

comments: 1 

hits: 861 

 

post title: ลกัษณะครูท่ีดีตามแนวความคดิทางศาสนา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490812 

author's name: ปัญจพล ข าสจัจา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kams

ajja 

created date: 11 มิถนุายน 2555 08:35 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 21:55 
received flowers: 0 

comments: 0 
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hits: 666 

 

post title: ครู คือ เรือจ้างจริงหรือ? 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/491003 

author's name: ปัญจพล ข าสจัจา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kams

ajja 

created date: 12 มิถนุายน 2555 22:42 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 13:10 
received flowers: 5 

comments: 1 

hits: 642 

 

post title: เร่ืองราวของ "พิธีไหว้ครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/491139 

author's name: ปัญจพล ข าสจัจา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kams

ajja 

created date: 14 มิถนุายน 2555 10:05 
updated date: 23 มิถนุายน 2555 08:13 
received flowers: 3 

comments: 1 

hits: 381 

 

post title: สดดุีครูไทย หวัใจจิตอาสา  
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/491200 

author's name: ชลญัธร ตรียมณีรัตน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chal

unthorn 

created date: 14 มิถนุายน 2555 20:18 
updated date: 20 มิถนุายน 2555 19:43 
received flowers: 16 

comments: 6 

hits: 458 

 

post title: โรงเรียนท่ีดีท่ีสดุทัว่โลก  คณุภาพครูส าคญัท่ีสดุ เงินไมม่ีผลตอ่การ
พฒันาเดก็ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/491904 

author's name: ปรัชญนนัท์ นิลสขุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/prac

hyanun 

created date: 21 มิถนุายน 2555 09:37 
updated date: 22 มิถนุายน 2555 23:40 
received flowers: 2 

comments: 2 

hits: 740 

 

post title: ความส าคญัของครูและโค้ช 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/493082 

author's name: นางสาว กมลรัตน์ ฉิมพาลี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/lipa

ongonga 

created date: 02 กรกฎาคม 2555 00:13 
updated date: 02 กรกฎาคม 2555 07:07 
received flowers: 2 

comments: 1 

hits: 288 

 

post title: ยินดีท่ีได้รู้จกัคะ่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/493644 

author's name: นางสาว รัตนา ขนัทะคีรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kroo

mee 

created date: 05 กรกฎาคม 2555 20:14 
updated date: 05 กรกฎาคม 2555 20:14 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 145 

 

post title: ผอ. กศน. อ าเภอซ าสงู นายชาตรี เสง่ียมวงศ์ ครูภมูิปัญญา
ไทย ด้านศิลปกรรม (ดนตรีอีสาน) ร่วมการประชมุสมชัชาครูภมูิปัญญาไทย/เข้าพบ
นายกรัฐมนตรี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/493862 

author's name: นาย ชาตรี เสง่ียมวงศ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nfek

rucha 

created date: 07 กรกฎาคม 2555 12:24 
updated date: 08 กรกฎาคม 2555 12:33 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 728 

 

post title: เหนือครูมืออาชีพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/494696 

author's name: นาง ปราถนา ชนะศกัดิ ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sao5

55 

created date: 13 กรกฎาคม 2555 14:53 
updated date: 13 กรกฎาคม 2555 14:53 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 258 

 

post title: JJ2012V7_5 สอน หรือ เรียน เพียร ศกึษา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/494743 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 13 กรกฎาคม 2555 23:11 
updated date: 14 กรกฎาคม 2555 12:14 
received flowers: 9 

comments: 2 

hits: 378 

 

post title: หน้าแรก กบัครัง้แรก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495624 

author's name: พทุธิพงษ์ พลค าฮกั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ponc

umhak_p 

created date: 22 กรกฎาคม 2555 12:14 
updated date: 22 กรกฎาคม 2555 17:22 
received flowers: 4 

comments: 2 

hits: 184 

 

post title: แม ่ครูคนแรกและตลอดไปในใจของเรา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/497184 

author's name: จริยา ไวศยารัทธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phus

upa 
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created date: 04 สิงหาคม 2555 18:46 
updated date: 05 สิงหาคม 2555 22:59 
received flowers: 3 

comments: 1 

hits: 305 

 

post title: Gotoknow ครูของเรา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/497780 

author's name: จริยา ไวศยารัทธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phus

upa 

created date: 09 สิงหาคม 2555 06:31 
updated date: 08 ตลุาคม 2555 07:17 
received flowers: 13 

comments: 9 

hits: 299 

 

post title: ปลกูต้นไม้ในใจ ตอ่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/498425 

author's name: จริยา ไวศยารัทธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phus

upa 

created date: 12 สิงหาคม 2555 21:26 
updated date: 08 ธนัวาคม 2555 11:36 
received flowers: 11 

comments: 5 

hits: 453 

 

post title: อินเดียจากริกด้านใน l ใจออ่นยวบ อย่างยินดี 
(3/2555) 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/498562 

author's name: ภาวดี น้อยอาษา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/t_op

al 

created date: 14 สิงหาคม 2555 05:01 
updated date: 14 สิงหาคม 2555 05:01 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 188 

 

post title: ห่างไกลเหลือเกิน...คาราวะพระคณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/499360 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 20 สิงหาคม 2555 05:55 
updated date: 22 สิงหาคม 2555 18:52 
received flowers: 15 

comments: 4 

hits: 372 

 

post title: หนึ่งในไมก่ี่คน....ครู 24 ชัว่โมงของผม... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/499713 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 23 สิงหาคม 2555 04:19 
updated date: 23 สิงหาคม 2555 22:20 
received flowers: 17 

comments: 5 

hits: 360 

 

post title: ครูสอนภาษาจีน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500008 

author's name: นางสาว วิยะดา แปด จิตรศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wiya

da888 

created date: 25 สิงหาคม 2555 11:03 
updated date: 25 สิงหาคม 2555 12:34 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 282 

 

post title: กระทรวงศกึษาธิการต้องจดัการความเสี่ยงเร่ืองจริยธรรมของวงการครู 
เร่ืองการท าผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500222 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 27 สิงหาคม 2555 07:21 
updated date: 28 สิงหาคม 2555 20:28 
received flowers: 12 

comments: 3 

hits: 403 

 

post title: หวัอกของครูท่ีเพ่ิงผา่นครูผช. 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500249 

author's name: นาย สวิุทย์  ดิษฐเนตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/cove

rslide 

created date: 27 สิงหาคม 2555 12:57 
updated date: 27 สิงหาคม 2555 13:12 
received flowers: 4 

comments: 3 

hits: 314 

 

post title: ครูในวนันี ้คือ ศิษย์ในวนันัน้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501223 

author's name: นาย สวิุทย์  ดิษฐเนตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/cove

rslide 

created date: 05 กนัยายน 2555 09:31 
updated date: 05 กนัยายน 2555 09:31 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 218 

 

post title: เป็นครูโดยบงัเอิญ...บงัเกิดจากหวัใจ... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501252 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 05 กนัยายน 2555 12:58 
updated date: 06 กนัยายน 2555 11:46 
received flowers: 13 

comments: 8 

hits: 347 

 

post title: บนัทึกการท างาน : วิชาชีพ "ครู" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501782 

author's name: รัตน์ทวี ออ่นดีกลุ 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ratt

anuqa 

created date: 10 กนัยายน 2555 16:29 
updated date: 10 กนัยายน 2555 20:11 
received flowers: 4 

comments: 2 

hits: 283 

 

post title: ครูไมเ่คยเกษียณ...ไปจากใจผม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501901 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 11 กนัยายน 2555 13:06 
updated date: 03 ธนัวาคม 2555 14:52 
received flowers: 13 

comments: 6 

hits: 458 

 

post title: วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาครูหมดไฟ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502194 

author's name: นาย ทวีศกัดิ์ ภูช่ยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/infl

uenzar 

created date: 14 กนัยายน 2555 00:55 
updated date: 14 กนัยายน 2555 18:42 
received flowers: 4 

comments: 3 

hits: 437 

 

post title: เพราะหน.ู..ครูจึงตดัสนิใจ...! 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/503384 

author's name: krongkaew pongtong 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mada

ow 

created date: 24 กนัยายน 2555 23:45 
updated date: 25 กนัยายน 2555 20:11 
received flowers: 6 

comments: 8 

hits: 301 

 

post title: ความในใจจากใจน้อง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/503491 

author's name: นายกรเพชร เพชรรุ่ง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/konp

het 

created date: 25 กนัยายน 2555 19:12 
updated date: 26 กนัยายน 2555 01:00 
received flowers: 1 

comments: 1 

hits: 440 

 

post title: บทบาทความรับผิดชอบของครูผู้สอนทัง้ทางออนไลน์และในชัน้เรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/503545 

author's name: นาย อวิรุทธ์ เหมานรุกัษ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khru

tai 

created date: 26 กนัยายน 2555 10:39 
updated date: 30 กนัยายน 2555 23:29 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 195 

 

post title: เดินอยู่กลางระหวา่งเภสชักร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/503548 

author's name: Champee W. 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mumm

yy 

created date: 26 กนัยายน 2555 11:02 
updated date: 26 กนัยายน 2555 11:07 
received flowers: 3 

comments: 0 

hits: 195 

 

post title: "จงเตบิโตจากความผิดพลาด จงเฉลียวฉลาดจากความผิดหวงั"ครู
ผู้มีพระคณุ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/503607 

author's name: 04 มนสั สารบญุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mana

t_saraboon 

created date: 26 กนัยายน 2555 20:16 
updated date: 04 ตลุาคม 2555 02:22 
received flowers: 4 

comments: 3 

hits: 221 

 

post title: พระคณุครู...ผู้น าพา 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/503915 

author's name: Champee W. 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mumm

yy 

created date: 29 กนัยายน 2555 07:33 
updated date: 29 กนัยายน 2555 07:33 
received flowers: 3 

comments: 0 

hits: 173 

 

post title: มีผู้สอนไมก่ี่คน..ท่ีหนเูรียกวา่ "ครู" ... (สมดุเปิดความ
ในใจ) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504311 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 02 ตลุาคม 2555 17:29 
updated date: 05 ตลุาคม 2555 22:28 
received flowers: 23 

comments: 20 

hits: 415 

 

post title: ครู...ไมใ่ช่เรือจ้าง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505104 

author's name: กลัยาณี ถนอมแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kany

a_nee 

created date: 10 ตลุาคม 2555 10:19 
updated date: 18 พฤศจิกายน 2555 21:55 
received flowers: 3 

comments: 2 

hits: 269 

 

post title: พรรณนางานพ่อครู  แมค่รู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505775 
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author's name: นาย ทวีศกัดิ์ ภูช่ยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/infl

uenzar 

created date: 15 ตลุาคม 2555 21:59 
updated date: 15 ตลุาคม 2555 21:59 
received flowers: 4 

comments: 0 

hits: 251 

 

post title: นรชาติวางวาย  มลายสิน้ทัง้อินทรีย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505982 

author's name: นาย ทวีศกัดิ์ ภูช่ยั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/infl

uenzar 

created date: 17 ตลุาคม 2555 21:56 
updated date: 18 ตลุาคม 2555 08:30 
received flowers: 3 

comments: 0 

hits: 241 

 

post title: บทเรียนท่ีครูสอนผดิ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506380 

author's name: จริญญา กฤติกานต ์
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jari

nyakrittikan 

created date: 21 ตลุาคม 2555 15:16 
updated date: 21 ตลุาคม 2555 16:52 
received flowers: 4 

comments: 1 

hits: 188 

 

post title: ครูของผม ช่ือ "ประสบการณ์ตรง" ... (ค าตนั : ตนั 
อิชิตนั) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507048 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 28 ตลุาคม 2555 22:29 
updated date: 13 ธนัวาคม 2555 16:51 
received flowers: 14 

comments: 10 

hits: 567 

 

post title: พระคณุครู l ยากจะหาใดเทียม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507231 

author's name: ภาวดี น้อยอาษา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/t_op

al 

created date: 31 ตลุาคม 2555 11:20 
updated date: 13 ธนัวาคม 2555 17:11 
received flowers: 4 

comments: 0 

hits: 76 

 

post title: พระคณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507662 

author's name: จารุวรรณ ศรีวรกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tukn

arak 

created date: 05 พฤศจิกายน 2555 11:20 

updated date: 13 ธนัวาคม 2555 15:47 
received flowers: 4 

comments: 1 

hits: 83 

 

post title: สง่ข้อมลูดว่น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507952 

author's name: montri lunsiri 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mont

ri05 

created date: 07 พฤศจิกายน 2555 15:05 
updated date: 13 ธนัวาคม 2555 14:40 
received flowers: 5 

comments: 2 

hits: 49 

 

post title: ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/508136 

author's name: นางสาว กมลลกัษณ์ พิมพ์สวสัดิ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kamo

llak2gs54 

created date: 09 พฤศจิกายน 2555 09:03 
updated date: 13 ธนัวาคม 2555 13:59 
received flowers: 4 

comments: 0 

hits: 349 

 

post title: ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลในชัน้เรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/508137 

author's name: นางสาว กมลลกัษณ์ พิมพ์สวสัดิ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kamo

llak2gs54 

created date: 09 พฤศจิกายน 2555 09:17 
updated date: 13 ธนัวาคม 2555 13:59 
received flowers: 3 

comments: 0 

hits: 314 

 

post title: ก าลงัใจท่ีดีในการท างาน...ส าหรับผู้ ท่ีเป็นครูทกุคน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/508545 

author's name: นางสาว บีบีฮวา สะมทั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/bbha

va 

created date: 12 พฤศจิกายน 2555 23:45 
updated date: 13 ธนัวาคม 2555 12:25 
received flowers: 5 

comments: 2 

hits: 117 

 

post title: ครูค าสัน้ๆ ท่ีความหมายย่ิงใหญ่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/509170 

author's name: นางสาว กมลลกัษณ์ พิมพ์สวสัดิ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kamo

llak2gs54 

created date: 18 พฤศจิกายน 2555 20:54 
updated date: 13 ธนัวาคม 2555 10:09 
received flowers: 9 

comments: 1 

hits: 200 

 

post title: ครูในศตวรรษท่ี 21 



188 

 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/509439 

author's name: อญัชลี พวงพนัธ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/aomp

uangpun 

created date: 20 พฤศจิกายน 2555 21:21 
updated date: 13 ธนัวาคม 2555 09:09 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 90 

 

post title: ครูในศตวรรษท่ี 21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/510097 

author's name: อญัชลี ศิริรัตน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/anch

alee_sir 

created date: 26 พฤศจิกายน 2555 15:48 
updated date: 12 ธนัวาคม 2555 20:03 
received flowers: 5 

comments: 1 

hits: 146 

 

post title: แสงเทียนสีทองท่ีจากไป 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/510124 

author's name: Mrs. poonsuk Toi O-iam 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krut

oiting 

created date: 26 พฤศจิกายน 2555 19:58 
updated date: 25 มกราคม 2556 23:47 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 139 

 

post title: ครูในศตวรรษท่ี 21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/510225 

author's name: นาย ณพนรรจ์ บญุทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nopp

ananit 

created date: 27 พฤศจิกายน 2555 13:18 
updated date: 12 ธนัวาคม 2555 19:27 
received flowers: 3 

comments: 1 

hits: 69 

 

post title: เงาเสียง...เดก็นกัเรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/510381 

author's name: วาทิต แสงจนัทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wath

it 

created date: 28 พฤศจิกายน 2555 23:38 
updated date: 12 ธนัวาคม 2555 18:47 
received flowers: 5 

comments: 0 

hits: 317 

 

post title: การศกึษาไทย...น่าเป็นหว่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/510398 

author's name: จารุวรรณ ศรีวรกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tukn

arak 

created date: 29 พฤศจิกายน 2555 09:01 

updated date: 12 ธนัวาคม 2555 18:42 
received flowers: 12 

comments: 2 

hits: 128 

 

post title: ครูต้นแบบแหง่....แรงบนัดาลใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/510816 

author's name: peerapit pairot 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/peer

apit 

created date: 03 ธนัวาคม 2555 14:09 
updated date: 13 ธนัวาคม 2555 12:02 
received flowers: 4 

comments: 0 

hits: 122 

 

post title: ทฤษฎีการเรียนรู้กลุม่พฤติกรรมนิยม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/510835 

author's name: นาย กิตติ ยกเทพ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chan

gnoy407 

created date: 03 ธนัวาคม 2555 16:22 
updated date: 12 ธนัวาคม 2555 16:34 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 403 

 

post title: ภาพแห่งวนัวาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/511132 

author's name: น.ส.ปัทมาภรณ์   เกตศุรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pata

maporn_gs 

created date: 06 ธนัวาคม 2555 12:41 
updated date: 13 ธนัวาคม 2555 09:08 
received flowers: 3 

comments: 0 

hits: 83 

 

post title: ตารางชีวิตของครู (ฝึกสอน) ... (Based on ครู 
Story : ชญาภรณ์  พวัพานิช) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/511346 

author's name: Lect. Wasawat Deemarn 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasa

watdeemarn 

created date: 08 ธนัวาคม 2555 16:26 
updated date: 25 มกราคม 2556 00:35 
received flowers: 7 

comments: 4 

hits: 214 

 

post title: เดก็ติดเกมส ์ ผู้ใหญ่ติดโกฯ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/511992 

author's name: ******** สายน า้ ********* 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sain

um 

created date: 14 ธนัวาคม 2555 14:26 
updated date: 16 ธนัวาคม 2555 19:27 
received flowers: 8 

comments: 0 

hits: 153 

 

post title: ความหมายและความส าคญัของครู 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515146 

author's name: วา่ท่ีร.ต. ปกรณ์ ปกรรณกรณ์ ค ากอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kump

oh132 

created date: 04 มกราคม 2556 20:26 
updated date: 23 มกราคม 2556 21:01 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 99 

 

post title: ค านิยม หนงัสือ พลงัเครือขา่ยครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515736 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 10 มกราคม 2556 10:16 
updated date: 10 มกราคม 2556 10:16 
received flowers: 6 

comments: 0 

hits: 91 

 

post title: ครู : กลอน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515901 

author's name: สมบตัิ สวุรรณกยะวิทย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tosh

are 

created date: 11 มกราคม 2556 18:02 
updated date: 19 มกราคม 2556 23:47 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 27 

 

post title: ลิลิต พระคณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/515902 

author's name: สมบตัิ สวุรรณกยะวิทย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tosh

are 

created date: 11 มกราคม 2556 18:04 
updated date: 19 มกราคม 2556 23:46 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 25 

 

post title: ครูคือผู้ให้ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516357 

author's name: ไพรวลัย์ ชาญชยัวีระพนัธุ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/prai

wun 

created date: 15 มกราคม 2556 15:16 
updated date: 15 มกราคม 2556 15:16 
received flowers: 4 

comments: 1 

hits: 54 

 

post title: ...ครู... วิชาชีพท่ีถือชอล์ค 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516389 

author's name: นาย พนัเทพ กูน่อก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phan

thep 

created date: 15 มกราคม 2556 21:56 

updated date: 15 มกราคม 2556 22:11 
received flowers: 5 

comments: 2 

hits: 42 

 

post title: ร าลกึถึงพระคณุของครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516415 

author's name: นาย พินิจ พนัธ์ช่ืน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/hand

yman 

created date: 16 มกราคม 2556 04:30 
updated date: 16 มกราคม 2556 04:30 
received flowers: 4 

comments: 0 

hits: 44 

 

post title: ครูคือเคร่ืองมือชนิดหนึ่ง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516416 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 16 มกราคม 2556 05:32 
updated date: 16 มกราคม 2556 11:10 
received flowers: 9 

comments: 11 

hits: 101 

 

post title: จากใจศิษย์ถึงครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516419 

author's name: ถาวร ภาวงศ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/oom-

im-08 

created date: 16 มกราคม 2556 06:05 
updated date: 18 มกราคม 2556 13:12 
received flowers: 8 

comments: 16 

hits: 113 

 

post title: ของขวญั...วนัครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516420 

author's name: จารุวรรณ ศรีวรกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tukn

arak 

created date: 16 มกราคม 2556 06:17 
updated date: 17 มกราคม 2556 05:58 
received flowers: 8 

comments: 4 

hits: 93 

 

post title: คารวะแดค่รูผู้สร้างคน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516430 

author's name: ณฐัพชัร์ ทองค า 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/natt

apach 

created date: 16 มกราคม 2556 09:24 
updated date: 17 มกราคม 2556 15:39 
received flowers: 12 

comments: 19 

hits: 123 

 

post title: ชอบกลอนไพเราะนี.้..เพราะฉนัเป็นครู 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516438 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 16 มกราคม 2556 11:01 
updated date: 16 มกราคม 2556 11:09 
received flowers: 12 

comments: 11 

hits: 112 

 

post title: ขอเชิญร่วมบนัทึก "ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21"  ลุ้นรับ
รางวลั หมดเขต 30 มค. นี ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516454 

author's name: ดร. จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jant

awan 

created date: 16 มกราคม 2556 13:22 
updated date: 16 มกราคม 2556 14:27 
received flowers: 28 

comments: 34 

hits: 4772 

 

post title: ครูมืออาชีพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516458 

author's name: สมชาย คณุชาย3 ชยัรินทร์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khun

chay3 

created date: 16 มกราคม 2556 14:08 
updated date: 16 มกราคม 2556 14:08 
received flowers: 4 

comments: 4 

hits: 66 

 

post title: ครูคือใครในวนันี ้
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516459 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 16 มกราคม 2556 14:13 
updated date: 16 มกราคม 2556 14:20 
received flowers: 8 

comments: 9 

hits: 131 

 

post title: ศิษย์สารพดัครูเหมือนงสูารพดัพิษ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516461 

author's name: พระจาตรุงค์ อาจารสโุภ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rong

2550 

created date: 16 มกราคม 2556 14:41 
updated date: 16 มกราคม 2556 15:09 
received flowers: 9 

comments: 0 

hits: 62 

 

post title: ครูต้องชีใ้ห้ชดั ชวนให้ปฏิบตั ิเร้าให้กล้า ปลกุให้ส าเร็จ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516483 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 16 มกราคม 2556 18:50 
updated date: 17 มกราคม 2556 11:22 
received flowers: 10 

comments: 11 

hits: 92 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516492 

author's name: อาจารย์ จิรพร สเุมธีประสิทธ์ิ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chir

aporn_sumethee 

created date: 16 มกราคม 2556 20:20 
updated date: 16 มกราคม 2556 20:20 
received flowers: 3 

comments: 0 

hits: 67 

 

post title: ครูเคยสอนวา่... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516514 

author's name: Miss Janjira Wongka 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tokm

adkla 

created date: 16 มกราคม 2556 23:35 
updated date: 16 มกราคม 2556 23:35 
received flowers: 14 

comments: 9 

hits: 87 

 

post title: ครูดีต้องท าให้นกัเรียนเป็นและมีอย่างท่ีครูดีมีและเป็น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516557 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 17 มกราคม 2556 11:03 
updated date: 17 มกราคม 2556 12:05 
received flowers: 8 

comments: 8 

hits: 86 

 

post title: ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516593 

author's name: นางสาว ณฐันนัท์ จนัทร์สน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rosa

tae 

created date: 17 มกราคม 2556 14:49 
updated date: 17 มกราคม 2556 14:49 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 49 

 

post title: ครูดีควรปฏิบตัิและสอนนกัเรียนให้มีวินยัเชิงบวก 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516603 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 17 มกราคม 2556 15:48 
updated date: 17 มกราคม 2556 15:56 
received flowers: 5 

comments: 5 

hits: 76 

 

post title: “ครู คือ เรือจ้าง หรือ พูก่นั” 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516628 

author's name: ครู สภุาพร ศรศิลป์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/bee_

2864 

created date: 17 มกราคม 2556 18:51 
updated date: 17 มกราคม 2556 18:51 
received flowers: 6 

comments: 1 

hits: 65 

 

post title: กลอนวนัครูเป็นภาษาองักฤษ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516648 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 18 มกราคม 2556 03:33 
updated date: 18 มกราคม 2556 06:40 
received flowers: 9 

comments: 8 

hits: 166 

 

post title: กลอนไทย...ยินดีกบัหนึ่งแสนครูดีทกุๆท่าน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516651 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 18 มกราคม 2556 06:39 
updated date: 18 มกราคม 2556 06:39 
received flowers: 8 

comments: 8 

hits: 93 

 

post title: ชีวิตท่ีพอเพียง  : ๑๗๓๑. ยใุห้ครูกบฎ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516681 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 18 มกราคม 2556 09:40 
updated date: 29 มกราคม 2556 11:00 
received flowers: 15 

comments: 3 

hits: 172 

 

post title: ครูไทยต้องมีหวัใจไอซีที 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516732 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 18 มกราคม 2556 17:04 
updated date: 18 มกราคม 2556 17:04 
received flowers: 10 

comments: 13 

hits: 99 

 

post title: ครูดีต้องพฒันาการเรียนรู้ด้วยวิจยัในชัน้เรียน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516778 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 19 มกราคม 2556 06:57 

updated date: 19 มกราคม 2556 07:02 
received flowers: 5 

comments: 4 

hits: 91 

 

post title: รวบรวมทกัษะนกับริหารการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516798 

author's name: ผศ ทิพยวรรณ   นิลทยา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tipp

ayawannil 

created date: 19 มกราคม 2556 11:17 
updated date: 19 มกราคม 2556 11:17 
received flowers: 3 

comments: 5 

hits: 83 

 

post title: "ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี ๒๑" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516803 

author's name: นางสาว รุจิดา สขุใส 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nokt

alay 

created date: 19 มกราคม 2556 13:43 
updated date: 19 มกราคม 2556 20:58 
received flowers: 6 

comments: 3 

hits: 243 

 

post title: ครูดีนกัเรียนรักเพราะมีอารมณ์ขนั 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516820 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 19 มกราคม 2556 17:03 
updated date: 19 มกราคม 2556 17:08 
received flowers: 7 

comments: 9 

hits: 55 

 

post title: ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516827 

author's name: จนัทร์สม ครูออ่น สมเขื่อน 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chun

_som 

created date: 19 มกราคม 2556 18:57 
updated date: 19 มกราคม 2556 18:57 
received flowers: 3 

comments: 0 

hits: 37 

 

post title: ครูคือผู้ให้ มิใช่เรือจ้าง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516836 

author's name: Mrs duangkamol Pichelbauer 

kaewdaeng 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/alfr

ed 

created date: 19 มกราคม 2556 19:45 
updated date: 21 มกราคม 2556 21:11 
received flowers: 3 

comments: 0 

hits: 36 

 

post title: ครูดีต้องมีการสวมกอด(ประถม) 
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post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516846 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 19 มกราคม 2556 22:04 
updated date: 19 มกราคม 2556 22:13 
received flowers: 7 

comments: 10 

hits: 52 

 

post title: ครูมิใชเ่รือจ้าง แตเ่ป็นครูฝึกการบงัคบัเรือ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516850 

author's name: Ruchee Chalermsook Toom เฉลิมสขุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rind

aming 

created date: 19 มกราคม 2556 22:09 
updated date: 19 มกราคม 2556 22:12 
received flowers: 11 

comments: 6 

hits: 101 

 

post title: ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516870 

author's name: Mr. สงกรานต์ นนัทพินิต 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/nant

apinit 

created date: 20 มกราคม 2556 01:06 
updated date: 20 มกราคม 2556 01:06 
received flowers: 2 

comments: 1 

hits: 44 

 

post title: ทกัษะการเรียนรู้ (Learning skills)ศตวรรษ 
21 สูก่ารปฏิบตัิ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516875 

author's name: ผศ ทิพยวรรณ   นิลทยา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tipp

ayawannil 

created date: 20 มกราคม 2556 03:59 
updated date: 20 มกราคม 2556 03:59 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 35 

 

post title: ครูดีต้องรักการจดบนัทกึ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516880 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 20 มกราคม 2556 07:15 
updated date: 20 มกราคม 2556 07:20 
received flowers: 7 

comments: 10 

hits: 65 

 

post title: การเรียนท่ีง่ายสนกุและจ าได้ด ี
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516895 

author's name: อ านาจ ศรีรัตนบลัล์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/amna

ch 

created date: 20 มกราคม 2556 10:05 
updated date: 20 มกราคม 2556 10:05 
received flowers: 7 

comments: 2 

hits: 62 

 

post title: ประสบการณ์หนึ่งของครูเกษตร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516902 

author's name: นาย สายณัห์ ปิกวงศ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/peek

wong17 

created date: 20 มกราคม 2556 11:10 
updated date: 22 มกราคม 2556 19:47 
received flowers: 6 

comments: 7 

hits: 58 

 

post title: ทกัษะการเรียนรู้ (Learning skills)ศตวรรษ 
21 สูก่ารปฏิบตัิ 2 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516940 

author's name: ผศ ทิพยวรรณ   นิลทยา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tipp

ayawannil 

created date: 20 มกราคม 2556 18:18 
updated date: 20 มกราคม 2556 18:25 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 49 

 

post title: ครูดีต้อ้งอา่นมากรู้มากหกูว้างตาแหลมคม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516941 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 20 มกราคม 2556 18:46 
updated date: 20 มกราคม 2556 18:50 
received flowers: 3 

comments: 5 

hits: 42 

 

post title: ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516944 

author's name: mr. sermpaque ood thyrakul 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vita

day 

created date: 20 มกราคม 2556 19:42 
updated date: 20 มกราคม 2556 19:42 
received flowers: 2 

comments: 1 

hits: 26 

 

post title: ทกัษะของครูยคุศตวรรษท่ี ๒๑ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516949 

author's name: นาย ชวลิต ลงุศรี เจติโคตร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chaw

alit02 

created date: 20 มกราคม 2556 20:22 
updated date: 20 มกราคม 2556 20:22 
received flowers: 4 

comments: 2 

hits: 45 
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post title: ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516956 

author's name: ทศันีย์   มารีอา ศรีวรกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/mymi

ld 

created date: 20 มกราคม 2556 22:44 
updated date: 20 มกราคม 2556 22:44 
received flowers: 10 

comments: 2 

hits: 93 

 

post title: ทกัษะอะไร ครูไทยควรมี 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516963 

author's name: ช านาญ เขื่อนแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/ckhu

ankaew 

created date: 21 มกราคม 2556 00:19 
updated date: 22 มกราคม 2556 10:08 
received flowers: 6 

comments: 5 

hits: 75 

 

post title: ครูดีต้องมีการประกนัคณุภาพ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516968 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 21 มกราคม 2556 06:09 
updated date: 21 มกราคม 2556 06:14 
received flowers: 5 

comments: 6 

hits: 60 

 

post title: ใครควรเป็นสมาชิกมลูนิธิศนูย์บรูณาการพฒันามนษุย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/516979 

author's name: ม.ล. ชาญโชต ิ ชมพนูทุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chan

chot 

created date: 21 มกราคม 2556 08:25 
updated date: 21 มกราคม 2556 08:31 
received flowers: 4 

comments: 0 

hits: 26 

 

post title: JJ2013V1_8 ใจสัง่มาหรือนายสัง่มา IQA_KM ใน
ศนูย์การแพทย์ฯ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517000 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 21 มกราคม 2556 12:12 
updated date: 21 มกราคม 2556 12:48 
received flowers: 13 

comments: 6 

hits: 155 

 

post title: ทกัษะส าคญัของครูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517040 

author's name: วิมลศรี ศษิุลวรณ์ 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krum

ai 

created date: 21 มกราคม 2556 18:38 
updated date: 22 มกราคม 2556 13:26 
received flowers: 8 

comments: 4 

hits: 95 

 

post title: ครูดีต้องเป็นติวเตอร์ด้วย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517045 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 21 มกราคม 2556 19:42 
updated date: 23 มกราคม 2556 08:56 
received flowers: 5 

comments: 8 

hits: 56 

 

post title: JJ2013V1_9 เดก็(ครู)ไทยใน ศตวรรษท่ี ๒๑ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517076 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 22 มกราคม 2556 09:10 
updated date: 23 มกราคม 2556 07:19 
received flowers: 10 

comments: 9 

hits: 111 

 

post title: การพฒันาครูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517091 

author's name: Prof. Vicharn Panich 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vich

arnpanich 

created date: 22 มกราคม 2556 11:14 
updated date: 22 มกราคม 2556 11:14 
received flowers: 10 

comments: 3 

hits: 81 

 

post title: ระลกึถึงจิตวญิญาณครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517096 

author's name: นาง อดุม พานทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/prim

ary-care-nursing 

created date: 22 มกราคม 2556 11:50 
updated date: 22 มกราคม 2556 12:14 
received flowers: 7 

comments: 3 

hits: 40 

 

post title: ทกัษะของครูในทศวรรตท่ี ๒๑ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517119 

author's name: ดร. จิราวรรณ  บญุศรีวงษ์ (เกษรสิทธ์ิ) 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kamk

oof 

created date: 22 มกราคม 2556 15:07 
updated date: 22 มกราคม 2556 15:07 
received flowers: 7 

comments: 0 
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hits: 51 

 

post title: การพิจารณาหลกัสตูร 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517160 

author's name: ผศ ทิพยวรรณ   นิลทยา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tipp

ayawannil 

created date: 22 มกราคม 2556 20:32 
updated date: 23 มกราคม 2556 15:00 
received flowers: 6 

comments: 2 

hits: 40 

 

post title: ครูต้อง“กล้าคิด” 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517182 

author's name: ธนิตย์ สวุรรณเจริญ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tnit

su 

created date: 22 มกราคม 2556 23:40 
updated date: 23 มกราคม 2556 11:15 
received flowers: 11 

comments: 6 

hits: 111 

 

post title: JJ2013V1_10 Happy Workplace เวที
เสริมสร้างคณุภาพชีวิตการท างาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517202 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 23 มกราคม 2556 08:04 
updated date: 23 มกราคม 2556 09:28 
received flowers: 7 

comments: 8 

hits: 108 

 

post title: ครูดีจงเป็นครูจวบจนลมหายใจสดุท้าย 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517217 

author's name: สิริพร  กุ่ยกระโทก 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/skui

kratoke 

created date: 23 มกราคม 2556 10:34 
updated date: 23 มกราคม 2556 10:34 
received flowers: 5 

comments: 4 

hits: 73 

 

post title: ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517222 

author's name: กฤษฎา โรจนภกัดีธรรม 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/imma

ginare 

created date: 23 มกราคม 2556 11:20 
updated date: 23 มกราคม 2556 11:20 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 47 

 

post title: ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517243 

author's name: นาย พิสจูน์ ใจเท่ียงกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/piso

otj 

created date: 23 มกราคม 2556 14:26 
updated date: 23 มกราคม 2556 14:26 
received flowers: 3 

comments: 0 

hits: 42 

 

post title: ความคิดสร้างสรรค ์:  ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517265 

author's name: ผศ. วิไล แพงศรี 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pw-

11-59 

created date: 23 มกราคม 2556 17:08 
updated date: 27 มกราคม 2556 07:11 
received flowers: 11 

comments: 9 

hits: 209 

 

post title: การประเมินหลกัสตูร TQF 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517288 

author's name: ผศ ทิพยวรรณ   นิลทยา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tipp

ayawannil 

created date: 23 มกราคม 2556 21:52 
updated date: 24 มกราคม 2556 03:04 
received flowers: 5 

comments: 2 

hits: 41 

 

post title: ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517311 

author's name: จารุวรรณ ศรีวรกลุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/tukn

arak 

created date: 24 มกราคม 2556 08:08 
updated date: 24 มกราคม 2556 08:49 
received flowers: 8 

comments: 2 

hits: 70 

 

post title: JJ2013V1_12 ยกเคร่ืองครู ปรับสู ่Asean 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517319 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 24 มกราคม 2556 09:42 
updated date: 24 มกราคม 2556 09:45 
received flowers: 10 

comments: 3 

hits: 131 

 

post title: การพาเดก็เข้าถึงความรู้ด้วยตวัเดก็เอง  คือ สดุยอดครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517330 

author's name: Mr Thawat Matte 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thaw

at 

created date: 24 มกราคม 2556 10:58 
updated date: 24 มกราคม 2556 15:13 
received flowers: 8 
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comments: 1 

hits: 97 

 

post title: 513. ทฤษฎีผีเสือ้ขยบัปีก (The Butterfly 
Effect) 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517346 

author's name: ดร. ภิญโญ  รัตนาพนัธุ์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rpin

yo 

created date: 24 มกราคม 2556 12:13 
updated date: 24 มกราคม 2556 14:59 
received flowers: 17 

comments: 5 

hits: 279 

 

post title: ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517392 

author's name: นาง กรรณิกา ปลาท ูเตียงทอง 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/gann

ika.nk 

created date: 25 มกราคม 2556 00:21 
updated date: 25 มกราคม 2556 00:21 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 23 

 

post title: ครูในทศวรรษท่ี ๒๑ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517467 

author's name: ชนนัท์ สวุรรณรัตน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/scha

nan 

created date: 26 มกราคม 2556 00:01 
updated date: 26 มกราคม 2556 00:01 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 19 

 

post title: บทบาทครูไทยยคุใหมใ่นศตวรรษท่ี 21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517496 

author's name: Ruchee Chalermsook Toom เฉลิมสขุ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rind

aming 

created date: 26 มกราคม 2556 10:39 
updated date: 26 มกราคม 2556 10:39 
received flowers: 10 

comments: 6 

hits: 96 

 

post title: หนขูอให้พ่อเลิกเหล้า...วนัเดก็...จากครูผม... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517497 

author's name: ... ... 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/adir

ek_reng 

created date: 26 มกราคม 2556 11:09 
updated date: 26 มกราคม 2556 11:17 
received flowers: 9 

comments: 3 

hits: 61 

 

post title: การเรียนท่ีง่ายสนกุและจ าได้ด ี บทท่ีสอง เคลด็ไมล่บัของอาจารย์
กวดวิชา 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517519 

author's name: อ านาจ ศรีรัตนบลัล์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/amna

ch 

created date: 26 มกราคม 2556 16:17 
updated date: 26 มกราคม 2556 16:17 
received flowers: 14 

comments: 5 

hits: 188 

 

post title: ทกัษะของครูในทศวรรษท่ี 21 gotoknow 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517549 

author's name: นายอานนท์ ภาคมาล ี
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/phak

malee 

created date: 27 มกราคม 2556 08:53 
updated date: 27 มกราคม 2556 08:53 
received flowers: 3 

comments: 0 

hits: 45 

 

post title: JJ2013V1_13 LLL ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517562 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 27 มกราคม 2556 11:43 
updated date: 27 มกราคม 2556 11:47 
received flowers: 7 

comments: 4 

hits: 79 

 

post title: สอนน้อย  เรียนมาก   มาจาก  สามใจ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517571 

author's name: วิชชา ครุปิต ิ
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wijc

ha 

created date: 27 มกราคม 2556 12:18 
updated date: 27 มกราคม 2556 13:50 
received flowers: 12 

comments: 2 

hits: 82 

 

post title: ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21 #1 Let's learn 
English and ICT. 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517610 

author's name: เพ็ญจนัทร์  kioeg กงเพชร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/penc

hanchannoi 

created date: 27 มกราคม 2556 21:20 
updated date: 29 มกราคม 2556 11:55 
received flowers: 3 

comments: 0 

hits: 43 

 

post title: เวที Midterm_PLC ครูสอนดี (1) : "ท าไมเดก็
ต้องมาโรงเรียน" 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517650 

author's name: วรรณา เลิศวิจิตรจรัส 
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author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/baby

km 

created date: 28 มกราคม 2556 11:34 
updated date: 28 มกราคม 2556 11:34 
received flowers: 4 

comments: 0 

hits: 50 

 

post title: ครูในแบบฉบบัท่ีฉนัเป็น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517657 

author's name: ดร. จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/jant

awan 

created date: 28 มกราคม 2556 12:40 
updated date: 28 มกราคม 2556 12:46 
received flowers: 16 

comments: 7 

hits: 80 

 

post title: สวสัดีคณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517658 

author's name: ดร. อทุยั เอกสะพงั 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/utha

i1589 

created date: 28 มกราคม 2556 12:58 
updated date: 28 มกราคม 2556 12:58 
received flowers: 6 

comments: 2 

hits: 47 

 

post title: ทกัษะของคณุครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517663 

author's name: ขจิต   ฝอยทอง   
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khaj

itfoythong 

created date: 28 มกราคม 2556 14:03 
updated date: 29 มกราคม 2556 08:33 
received flowers: 19 

comments: 9 

hits: 90 

 

post title: ...ขอแคเ่ป็นครู.... 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517694 

author's name: NIPHAPHAT KUNTHON 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/niph

aphat 

created date: 28 มกราคม 2556 20:19 
updated date: 28 มกราคม 2556 20:49 
received flowers: 8 

comments: 3 

hits: 37 

 

post title: ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21#2 Lesson : 
Fruit and Vegetable/Food 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517697 

author's name: เพ็ญจนัทร์  kioeg กงเพชร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/penc

hanchannoi 

created date: 28 มกราคม 2556 20:47 
updated date: 29 มกราคม 2556 11:56 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 38 

 

post title: ครูในแบบท่ีฉนัเป็น 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517698 

author's name: ฉตัรินยา chut hinprakob 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/joyh

in 

created date: 28 มกราคม 2556 20:53 
updated date: 28 มกราคม 2556 20:53 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 30 

 

post title: คณุครูในศตวรรษท่ี 21  (สวสัดีครับคณุครู) 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517752 

author's name: นาย พนสั   ปรีวาสนา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pand

in 

created date: 29 มกราคม 2556 08:13 
updated date: 29 มกราคม 2556 08:13 
received flowers: 21 

comments: 15 

hits: 120 

 

post title: การเรียนท่ีง่ายสนกุและจ าได้ด ี บทท่ีสาม การเรียนการสอนโดยใช้
ทีมเป็นฐาน 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517755 

author's name: อ านาจ ศรีรัตนบลัล์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/amna

ch 

created date: 29 มกราคม 2556 09:11 
updated date: 29 มกราคม 2556 09:11 
received flowers: 6 

comments: 1 

hits: 49 

 

post title: JJ2013V1_14 WS_NS นกัลิขิต บนัทึกสะกิด
ประวตัิศาสตร์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517757 

author's name: JJ จิต จะ Learn 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/uack

ku 

created date: 29 มกราคม 2556 09:31 
updated date: 29 มกราคม 2556 09:50 
received flowers: 10 

comments: 4 

hits: 86 

 

post title: ครูเพ่ือศิษย์ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517765 

author's name: วนัเพ็ญ คดิอา่น 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/onek

id 

created date: 29 มกราคม 2556 11:07 
updated date: 29 มกราคม 2556 11:43 
received flowers: 5 

comments: 1 

hits: 32 

 

post title: ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21#3 Storytelling 



197 

 

post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517770 

author's name: เพ็ญจนัทร์  kioeg กงเพชร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/penc

hanchannoi 

created date: 29 มกราคม 2556 11:50 
updated date: 29 มกราคม 2556 12:31 
received flowers: 0 

comments: 0 

hits: 34 

 

post title: โรงเรียนแห่งความสขุ : ครูในฝัน (เก็บตกจากมมุมองของวา่ท่ี
คณุครูพนัธุ์ใหม)่ 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517799 

author's name: นาย พนสั   ปรีวาสนา 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/pand

in 

created date: 29 มกราคม 2556 15:51 
updated date: 29 มกราคม 2556 15:58 
received flowers: 24 

comments: 12 

hits: 102 

 

post title: ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21ครู 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517832 

author's name: นาย รังสรรค ์ สทุารัมย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rung

sunsutaram 

created date: 29 มกราคม 2556 23:19 
updated date: 29 มกราคม 2556 23:19 
received flowers: 2 

comments: 0 

hits: 9 

 

post title: ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517836 

author's name: กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/krun

apon 

created date: 30 มกราคม 2556 05:20 
updated date: 30 มกราคม 2556 06:18 
received flowers: 3 

comments: 0 

hits: 21 

 

post title: ทกัษะครูในศตวรรษท่ี 21 - ตอนสอนเนือ้หา 5 ปีข้างหน้า 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517840 

author's name: นาย บญุเลิศ อรุณพิบลูย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/boon

lert 

created date: 30 มกราคม 2556 07:21 
updated date: 30 มกราคม 2556 10:05 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 10 

 

post title: ทกัษะของครูในศตวรรษท่ี 21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517842 

author's name: ดร. จฑุารัตน์ นกแก้ว 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/parr

ot 

created date: 30 มกราคม 2556 07:46 
updated date: 30 มกราคม 2556 07:46 
received flowers: 3 

comments: 1 

hits: 14 

 

post title: ทกัษะครูในศตวรรษท่ี 21 : ตอนการสอน Word 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517861 

author's name: นาย บญุเลิศ อรุณพิบลูย์ 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/boon

lert 

created date: 30 มกราคม 2556 09:54 
updated date: 30 มกราคม 2556 10:02 
received flowers: 1 

comments: 2 

hits: 8 

 

post title: ทกัษะของครูในทศวรรษท่ี 21  โดยลกูสายลม 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517864 

author's name: Sucinand Saensirimongol 

author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/miez

aa 

created date: 30 มกราคม 2556 10:51 
updated date: 30 มกราคม 2556 10:51 
received flowers: 3 

comments: 0 

hits: 13 

 

post title: ทกัษะครูในศตวรรตท่ี 21 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517870 

author's name: เยาวนาท  สนุทร 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/kru-

asian 

created date: 30 มกราคม 2556 11:28 
updated date: 30 มกราคม 2556 11:28 
received flowers: 1 

comments: 0 

hits: 4 

 

post title: ครูกบัการเปลี่ยนแปลง 
post link: 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/517876 

author's name: นาย ไพศาล ช่วงฉ ่า 
author's profile: 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/bang

sai 

created date: 30 มกราคม 2556 11:58 
updated date: 30 มกราคม 2556 12:00 
received flowers: 1 

comments: 3 

hits: 9 

 


