
 

 

สบฑ.อบ.๐๐๑ 
 

เอกสารประกอบการเสนอขอแตงตั้ง 

อาจารยบัณฑิตศึกษาประจาํสาขาวิชา......ศึกษาศาสตร........... 

 

 

๑.  ช่ือ-สกุล .........ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ....................................................... 

๒.  ตําแหนงทางวิชาการ .......รองศาสตราจารย............................................................ 

๓.  ตําแหนงทางบริหาร/ตําแหนงปจจุบัน..........-.................................................................................. 

๔.  สถานท่ีติดตอ ........................................................................................................................................... 

 ท่ีทํางาน ........ศึกษาศาสตร   มสธ................... โทรศัพท .....02 5048552........................ 

 Email:…………Tweesak.chi@stou.ac.th…….…. 

๕.  คุณวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี กศ.บ. ฟิสิกส์ ม.ศ.ว. (บางแสน) 2520 

ปริญญาโท ค.ม. วทิยาศาสตร์ศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

2523 

ปริญญาเอก ค.ด. หลกัสูตรและการ

สอน 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

2539 

อ่ืน ๆ     
 

๖. สาขาวิชา/เรื่องท่ีเช่ียวชาญ 

 .....…………หลักสูตรและการสอน…………………………… 

 ……………วิทยาศาสตรศึกษา…….…………………….………… 

๗.  ประสบการณในการเปนอาจารยสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร  

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศึกษาศาสตร์ (ปริญญาเอก) 

2. การพฒันาหลกัสูตรและวทิยวธีิทางการสอน(ปริญญาโท) 

3. การวจิยัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน(ปริญญาโท) 

4. สารัตถะและวทิยวธีิทางวชิาวทิยาศาสตร์ 

5. สมัมนามธัยมศึกษา 

6. การวจิยัทางสารสนเทศศาสตร์ 

7. ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ขั้นสูงสาํหรับครู 

8. ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สาํหรับครู 

9. สารสนเทศทางการบริหารการศึกษา 

10. วทิยานิพนธ์ มหาบณัฑิต 

11. ดุษฎีนิพนธ์(ปริญญาเอก) 

 
 



 

 

๘. รายละเอียดในการแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ีเปน 

          ผูเขียนเอกสารการสอน  

1) ธงชยั  ชิวปรีชา และทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์  (2525) “ทกัษะกระบวนการ 

   วทิยาศาสตร์ 1”ในเอกสารการสอนชุดวชิาวทิยาศาสตร์ 3 เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 2 

   กรุงเทพมหานคร สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     

 2)   ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์และธงชยั  ชิวปรีชา (2525)  “ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ ”  

 ในเอกสารการสอนชุดวชิาวทิยาศาสตร์ 3  เล่มท่ี 1  หน่วยท่ี 3  กรุงเทพ- 

   มหานคร สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

     3)  ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์(2527) “การขนส่ง” ในเอกสารการสอนชุดวิชาวทิยาศาสตร์ 2  

   เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 7 นนทบุรี  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 

   ธรรมาธิราช   

    4)  ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์(2528)  “ไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า”  ในเอกสารการสอนชุดวชิา 

   วทิยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 4 นนทบุรี สาขาวชิาศึกษา- 

   ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

     5) ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์(2537)  “สารก่ึงตวันาํและไดโอด” ในประมวลสาระชุดวชิา  

   ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ขั้นสูงสาํหรับครู เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 4  นนทบุรี   

   บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    

    6)   จนัทร์ชยั  หญิงประยรู และทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์(2537)  “เลเซอร์” ในประมวล  

   สาระชุดวชิา ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ขั้นสูงสาํหรับครู เล่มท่ี 4 หน่วยท่ี 12   

   ตอนท่ี 12.2 - 12.4 นนทบุรี บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

    7)   ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์และบุญเลิศ ส่องสวา่ง (2536)  “แหล่งวทิยาการดา้นการ  

   จดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์” ในประมวลสาระชุดวชิาสารัตถะและ   

   วทิยวธีิทางวชิาวทิยาศาสตร์ เล่มท่ี 3 หน่วยท่ี 12 นนทบุรี บณัฑิตศึกษา  

   สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

    8) ธีระชยั  ปูรณโชติ และทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์(2536)   “ววิฒันาการและแนวโนม้  

   ของหลกัสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์”  ในประมวลสาระชุดวชิา  

   สารัตถะและวทิยวธีิทางวชิาวทิยาศาสตร์ เล่มท่ี 4 หน่วยท่ี 15 นนทบุรี    

   บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

    9)   ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์ (2530)  “สารก่ึงตวันาํและรอยต่อพีเอน็” ในเอกสารการสอน  

   ชุดวชิาอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และวงจร  เล่ม 1 หน่วยท่ี 1 นนทบุรี  สาขา   

   วชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

    10) ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์(2530)   “หลกัสูตรและการเรียนการสอนส่ิงแวดลอ้มศึกษาใน  

   โรงเรียน”  ในเอกสารการสอนชุดวชิาวทิยาการส่ิงแวดลอ้มสาํหรับโรงเรียน   

   และชุมชน เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 14  นนทบุรี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์      

   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

   11) ฉนัทนา อิศรางกรู ณ อยธุยา และทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์  (2538) (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) “สสารกบั  

   พลงังาน” ในเอกสารการสอนชุดวชิาวทิยาศาสตร์กบัสงัคม เล่มท่ี 1 หน่วย 

   ท่ี 3 นนทบุรี สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช                 



 

 

           12) ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์และวฒิุชาติ  สุนทรสมยั   (2538) (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) “คอมพิวเตอร์กบัการ 

   ประยกุต”์  ในเอกสารการสอนชุดวชิาวทิยาศาสตร์กบัสงัคม เล่มท่ี 3 หน่วย ท่ี 12 นนทบุรี  

   สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช       

13) ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์    (2547) (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) “วทิยาศาสตร์กบัพลงังาน”  ในเอกสารการสอนชุดวชิา

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวติ เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 7 นนทบุรี สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

14) ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์   (2547) (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) “เทคโนโลยพีลงังานพลงังาน”  ในเอกสารการสอนชุด

วชิาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวติ เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 7 นนทบุรี สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

15) ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์   (2548) (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) “แม่เหลก็ไฟฟ้า”  ในเอกสารการสอนชุดวชิาวทิยาศาสตร์

พ้ืนฐาน  เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 4 นนทบุรี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

16) ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์  (2554)   “การประเมินผลการเรียนและการรายงานผลการเรียน”  ในเอกสารการสอน

ชุดวชิาการประเมินและวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 6 นนทบุรี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

17) ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์   (2556) (ปรับปรุงคร้ังท่ี2) “ววิฒันาการและแนวโนม้ของหลกัสูตรและการเรียนการ

สอนวทิยาศาสตร์”  ในเอกสารการสอนชุดวชิาสารัตถะและวทิยวธีิทางวชิาวทิยาศาสตร์  เล่มท่ี 3  หน่วยท่ี 15 

นนทบุรี สาขาวชิาศึกาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

 

          อาจารยสัมมนาเสริม/เขม ชุดวิชา 

          อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ. 

          กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................... 

 

 

 ๙. ผลงานทางวิชาการ จํานวน....................เรื่อง 

ลําดับท่ี ช่ือเรื่อง 

หนังสือ/ตํารา  จํานวน.................เรื่อง 

๑.  

๒.  

๓.  

๔.  

๕.  

ผลงานวิจัย  จํานวน................เรื่อง 

๑. การพฒันารูปแบบการสอนโดยใช ้e - Learning ในระบบการศึกษาทางไกลในระดบั  ปริญญาเอก พ.ศ. 2550 

๒. ชุดโครงการ การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกลเพ่ือพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 

๓. ชุดโครงการ การพฒันาสมรรถนะครูดา้นการจดัการเรียนการสอนในวชิาเฉพาะ 4 กลุ่มสาระ และดา้นปฐมวยั  

พ.ศ. 2551 



 

 

๔. ชุดโครงการ มาตรฐานวชิาชีพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 สาขาวชิา พ.ศ. 2554 (รับทุนจากคุรุสภา) 

๕. การประเมินโครงการพฒันาศกัยภาพครูเพ่ือเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงปีงบประมาณ 2554-2556 : การวจิยัและ

พฒันาทฤษฎีโปรแกรมในการพฒันาศกัยภาพครูเพ่ือเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2555  (รับทุนจากสสวท.) 

บทความ  จํานวน.................เรื่อง 
ระดับการเผยแพร 

ชาต ิ นานาชาต ิ

๑.  ทวีศักด์ิ  จินดานุรักษ  บทความ “ครูวิทยาศาสตรมืออาชีพมือ”  วารสาร

อิเล็กทรอนิกสการเรียนรูทางไกลเชิงนวัตกรรม  ปที่ 6 ฉบับ 2 (กรกฎาคม 
  

๒.  ทวีศักด์ิ  จินดานุรักษ  (2559) บทความ “แนวโนมของหลักสูตรและการเรียน

การสอนวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21”  วารสารบณัฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   ปที ่11 ฉบับ 1  (มกราคม 

  

๓. ทวีศักด์ิ  จินดานุรักษ  (2559) บทความ “การพัฒนาและประเมินความคิด

สรางสรรคในสถานศึกษา”   วารสารศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปที่ 29 ฉบับที่ 1 (มกราคม 

  

๔. ทวีศักด์ิ  จินดานุรักษ  (2559) บทความ “นวัตกรรมและส่ือในการจัดการเรียน

การสอนวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21”  Veridian E  
  

 

 

หมายเหตุ โปรดกรอกขอมูลในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition 

 


