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มัธยมศึกษาปีที่ 5. Kasetsart Journal of Social Sciences. 39(2): 742-754.
สิรวุฒิ ชนะชัย, เอกรัตน์ ทานาค และชมดาว สินธุวณิชย์ 2561. การพัฒนาทักษะการคิดริเริม่ สร้างสรรค์และ
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจําปี 2561 ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยแและ
นวัตกรรมเพือ่ สังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Research and Innovation for Social Stability, Prosperity
and Sustainability) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561
พัชรพร ทองอ่อน, เอกรัตน์ ทานาค, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร และ ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์. 2561. การศึกษาแนวคิด
เรื่องพันธะเคมีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เมือ่ ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ที่ใช้แบบจําลองเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง. การนําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่
56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561.
สหรัฐ ยกย่อง และเอกรัตน์ ทานาค. 2560. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ่ การจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้รว่ มกับการใช้สอื่ ประสม. หน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 8(2): 341-355.
พิกุล เอกวรางกูร, เอกรัตน์ ทานาค และชานนท์ จันทรา และ 2560. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา). วารสารพัฒนาการเรียน
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สมบัติบางประการของของเหลวและสารละลาย โดยใช้วิธกี ารสอนแบบ STEM ศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4. การนําเสนอผลงานในการประชุม The 13th Conference Materials National
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พัชราภรณ์. 2558. การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์.
30(2): 83-92.
อธิษฐาน บุญเป็ง, เอกรัตน์ ทานาค และปกรณ์ วรรธนะอมร. 2558. การพัฒนาความสามารถในการนําความรู้ไปใช้
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน.
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มธุรินทร์ สุทธิเชษฐ์, เอกรัตน์ ทานาค และ บุญธนา วรรณเลิศ. 2557. การพัฒนาแนวคิดเรื่องพันธะเคมี ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มีการเพิ่มระดับการสืบ
เสาะหาความรู้. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม หน้า 111-124.
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เรื่องเคมีอินทรีย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้. วารสารศึกษาศาสตร์
ปริทัศน์. ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน หน้า 107-124.

นรา เขียวละลิ้ม และดร.เอกรัตน์ ทานาค ดร.วันชัย ปลิ้มภานุภัทร. 2557. การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่อง
สารประกอบไฮไดรคาร์บอนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับแผนผังแนวคิด. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน หน้า 125140.
พรทิพย์ ไชยโส, วรรณี แกมเกตุ, ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ,์ ชานนท์ จันทรา, พิกุล เอกวรางกูร, เอกรัตน์ ศรีตญ
ั ญ, พัชรา
วาณิชวศิน และประกฤติยา ทักษิโณ. 2556. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการสอนเพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านการประเมินการเรียนรูข้ องนิสิตครู. (อัดสําเนา)
เอกรัตน์ ศรีตญ
ั ญู. 2555. การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติการสอนสําหรับการนิเทศการฝึก
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ความคิด. (อัดสําเนา)
พิกุล เอกวรางกูร, เรณุมาศ มาอุ่น, นฤมล ยุตาคม, สุดารัตน์ สารสว่าง, ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ,์ พร้อมพิไล บัวสุวรรณ,
ชานนท์ จันทรา, สมภพ สุวรรณรัฐ, อรพรรณ บุตรกตัญญู, เอกรัตน์ ศรีตญ
ั ญู, ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
และปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร. 2555. รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ. (อัดสําเนา)
เอกรัตน์ ศรีตญ
ั ญู. 2554. การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ของนิสิตครู สาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ชนั้ ปีที่ 4 โดยใช้การสะท้อนความคิดผ่านกรณีศึกษา. (อัดสําเนา)
ศิริรัตน์ นีละคุปต์, ศุภฤกษ์ ทานาค, เอกรัตน์ ศรีตญ
ั ญู, ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ และ ไพเราะ อังศุสุกนฤมล. 2554.
การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศตะวันตก. (อัดสําเนา)
จินดา พราหมณ์ชู, เอกรัตน์ ศรีตญ
ั ญู และ ลัดดา มีศุข. 2553 การพัฒนาความเข้าใจเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิรยิ าเคมี
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