สบฑ.อบ.๐๐๑
เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง
อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา......ศึกษาศาสตร์..........
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ-สกุล .....จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์............................................................................................................
ตาแหน่งทางวิชาการ .......รองศาสตราจารย์........................................................................................
ตาแหน่งทางบริหาร/ตาแหน่งปัจจุบัน................-....................................................................................
สถานที่ติดต่อ ....สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ทางาน ...สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.. โทรศัพท์ ..8527......
ที่บ้าน .....322 อุดมสุข 26 สุขุมวิท 103 บางนา กทม 10260. โทรศัพท์ .0818448142
Email:……jareeluk@yahoo.com……………………………………………………………………………….….
๕. คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิ
วิชาเอก
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตร์
(ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัย
2526
บัณฑิต กศ.บ.
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ปริญญาโท
การศึกษา
(การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
2535
มหาบัณฑิต
การศึกษา
(การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัย
2544
มหาบัณฑิต
ศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎี
(หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2546
บัณฑิต
อื่น ๆ
ศึกษาศาสตร์
(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย
2548
บัณฑิต
ราชภัฎจันทรเกษม
๖. สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ
การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน การศึกษาพิเศษ
๗. ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย ชุดวิชาต่อไปนี้
๑) ๒๐๕๐๕ พื้นฐานวิชาชีพครู
๒) ๒๐๕๐๖ การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
๓) ๒๐๕๐๗ วิทยาการจัดการเรียนรู้
๔) ๒๐๕๐๘ การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๕) ๒๐๕๐๙ ความเป็นครู
๖) ๒๐๕๙๖ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน ชุดวิชา
๑) ๒๑๗๐๑ การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
๒) ๒๒๗๖๗ การจัดประสบการณเรียนรู้วิชาอาชีพ

๘. รายละเอียดในการแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่เป็น
/  ผู้เขียนเอกสารการสอน ชุดวิชา...
21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
21328 นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
22767 การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิชาอาชีพ
22769 การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ
 อาจารย์สัมมนาเสริม/เข้ม ชุดวิชา...(ดูข้อ 7)...........................................................................
/  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ...........................................
/  กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ..............................................
 อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................
๙. ผลงานทางวิชาการ จานวน......18............เรื่อง
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
หนังสือ/ตารา จานวน......2...........เรื่อง
1. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์. (2559). ทาอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
2. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์. (2559). ผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผลงานวิจัย จานวน.......9.........เรื่อง
1. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร. (2561). รายงานการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมด้วยชุดฝึกอบรม
ทางไกล. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของ
ผู้พิการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและภูมิปัญญาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
3. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์. (2558). รายงานการวิจัย การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสาหรับครู เรื่อง การจัดการ
ศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
4. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์. (2557). รายงานการวิจัย การพัฒนาชุดฝึกอบรมสาหรับครูและผู้ปกครอง เรื่อง กิจกรรม
พลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
5. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทวิชาเอกการศึกษาพิเศษ สาขาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
6. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมสาหรับครูและผู้ปกครอง เรื่อง
กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
7 จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ วัฒนา มัคคสมัน และทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. (2555) รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษา

8.

ผลการจัดกิจกรรมดนตรีไทยบาบัดที่มีต่อเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สนับสนุนโดย สานักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย
แห่งชาติ สานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์. (2554). รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เรียน
ชุดวิชา 20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์. (2552). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาช่วงระยะ
ความสนใจของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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บทความ จานวน.......7..........เรื่อง
1.

2.

3.

4

5

6.

จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์.(2560). การสร้างเสริมความสามารถในการ
ประกอบอาชีพของผู้พิการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. 11(2), กรกฎาคม-ธันวาคม
2560 หน้า 1-11
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์.(2559). การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสาหรับครู
และผู้ปกครอง เรื่อง กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจ
และความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น. วารสารวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาพิเศษ. 5(1) มกราคม-มิถุนายน 2559. หน้า 65-76.
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์. (2559). การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การ
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ. วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม Electronic Journal of
Open and Distance Innovative Learning (e-JOUDIL), 6(2), 111. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ISSN: 2287-0326
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์. (2553, กรกฎาคม-ธันวาคม) การจัดการศึกษา
สาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ. วารสารศึกษาศษสตร์ มสธ.
3(1) หน้า 1-7.
Ratanaphan, Jareeluk. (2018). Effect of Training Package on Special
Education Teachers’ Development. Proceeding in International
Symposium on Education, Psychology and Social Sciences. Fukuoka,
Japan. September 10-13, 2018.
Ratanaphan, Jareeluk.(2017). Distance Training: An alternative of
teacher’s development in Thailand.
Proceeding in ICET 2017 61st World Assembly. Re-Thinking Teacher
Professional Education: Using Research Findings for Better Learning.
28-30 June 2017, Masaryk University, Brno, Czech Republic. ISBN: 978-

ระดับการเผยแพร่
ชาติ
นานาชาติ
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/

/

/

/

/

7.

80-8612-8 (11p)
Ratanaphan, Jareeluk. (2016). Development of Distance Training
Packages for Teachers on Providing for
Learner with Special Needs. Proceeding in the 5th International
Conference on Language, Literature, Culture & Education 2016, 2930 August 2016, Singapore. ISBN: 978-967-13879-9-3 (10p.)

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition
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