สบฑ.อบ.๐๐๑
เอกสารประกอบการเสนอขอแตงตั้ง
อาจารยบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา......ศึกษาศาสตร...........

๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ-สกุล .........ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ.......................................................
ตําแหนงทางวิชาการ .......รองศาสตราจารย............................................................
ตําแหนงทางบริหาร/ตําแหนงปจจุบัน..........-..................................................................................
สถานที่ติดตอ ...........................................................................................................................................
ที่ทํางาน ........ศึกษาศาสตร มสธ................... โทรศัพท .....02 5048552........................
Email:…………Tweesak.chi@stou.ac.th…….….
๕. คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิ
วิชาเอก
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
กศ.บ.
ฟิ สิ กส์
ม.ศ.ว. (บางแสน)
ปริญญาตรี
2520
ค.ม.
วิทยาศาสตร์ศึกษา
จุฬาลงกรณ์
ปริญญาโท
2523
ค.ด.

ปริญญาเอก

หลักสูตรและการ
สอน

มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2539

อื่น ๆ
๖. สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ
.....…………หลักสูตรและการสอน……………………………
……………วิทยาศาสตรศึกษา…….…………………….…………
๗. ประสบการณในการเปนอาจารยสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ (ปริ ญญาเอก)
การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน(ปริ ญญาโท)
การวิจยั หลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอน(ปริ ญญาโท)
สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์
สัมมนามัธยมศึกษา
การวิจยั ทางสารสนเทศศาสตร์
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ข้ นั สูงสําหรับครู
ฟิ สิ กส์และดาราศาสตร์สาํ หรับครู
สารสนเทศทางการบริ หารการศึกษา
วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต
ดุษฎีนิพนธ์(ปริ ญญาเอก)

๘. รายละเอียดในการแตงตั้งเพื่อทําหนาที่เปน
 ผูเขียนเอกสารการสอน
1) ธงชัย ชิวปรี ชา และทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2525) “ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ 1”ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ 3 เล่มที่ 1 หน่วยที่ 2
กรุ งเทพมหานคร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ และธงชัย ชิวปรี ชา (2525) “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ”
ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ 3 เล่มที่ 1 หน่วยที่ 3 กรุ งเทพมหานคร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3) ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2527) “การขนส่ง” ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ 2
เล่มที่ 1 หน่วยที่ 7 นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4) ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2528) “ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ า” ในเอกสารการสอนชุดวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 เล่มที่ 1 หน่วยที่ 4 นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5) ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2537) “สารกึ่งตัวนําและไดโอด” ในประมวลสาระชุดวิชา
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ข้ นั สูงสําหรับครู เล่มที่ 2 หน่วยที่ 4 นนทบุรี
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6) จันทร์ชยั หญิงประยูร และทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2537) “เลเซอร์” ในประมวล
สาระชุดวิชา
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ข้ นั สูงสําหรับครู เล่มที่ 4 หน่วยที่ 12
ตอนที่ 12.2 - 12.4 นนทบุรี บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7) ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ และบุญเลิศ ส่องสว่าง (2536) “แหล่งวิทยาการด้านการ
จัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์” ในประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและ
วิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 3 หน่วยที่ 12 นนทบุรี บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8) ธีระชัย ปูรณโชติ และทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2536) “วิวฒั นาการและแนวโน้ม
ของหลักสูตรและการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์” ในประมวลสาระชุดวิชา
สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 4 หน่วยที่ 15 นนทบุรี
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9) ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2530) “สารกึ่งตัวนําและรอยต่อพีเอ็น” ในเอกสารการสอน
ชุดวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เล่ม 1 หน่วยที่ 1 นนทบุรี สาขา
วิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10) ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2530) “หลักสูตรและการเรี ยนการสอนสิ่ งแวดล้อมศึกษาใน
โรงเรี ยน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการสิ่ งแวดล้อมสําหรับโรงเรี ยน
และชุมชน เล่มที่ 2 หน่วยที่ 14 นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11) ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา และทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2538) (ปรับปรุ งครั้งที่ 1) “สสารกับ
พลังงาน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กบั สังคม เล่มที่ 1 หน่วย
ที่ 3 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

12)

13)

14)

15)
16)

17)

ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ และวุฒิชาติ สุนทรสมัย (2538) (ปรับปรุ งครั้งที่ 1) “คอมพิวเตอร์กบั การ
ประยุกต์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กบั สังคม เล่มที่ 3 หน่วย ที่ 12 นนทบุรี
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2547) (ปรับปรุ งครั้งที่ 2) “วิทยาศาสตร์กบั พลังงาน” ในเอกสารการสอนชุดวิชา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ เล่มที่ 2 หน่วยที่ 7 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2547) (ปรับปรุ งครั้งที่ 2) “เทคโนโลยีพลังงานพลังงาน” ในเอกสารการสอนชุด
วิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ เล่มที่ 2 หน่วยที่ 7 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2548) (ปรับปรุ งครั้งที่ 2) “แม่เหล็กไฟฟ้ า” ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน เล่มที่ 1 หน่วยที่ 4 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2554) “การประเมินผลการเรี ยนและการรายงานผลการเรี ยน” ในเอกสารการสอน
ชุดวิชาการประเมินและวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน เล่มที่ 1 หน่วยที่ 6 นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2556) (ปรับปรุ งครั้งที่2) “วิวฒั นาการและแนวโน้มของหลักสูตรและการเรี ยนการ
สอนวิทยาศาสตร์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 3 หน่วยที่ 15
นนทบุรี สาขาวิชาศึกาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 อาจารยสัมมนาเสริม/เขม ชุดวิชา
 อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ.
 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ
 อืน่ ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................

๙. ผลงานทางวิชาการ จํานวน....................เรื่อง
ลําดับที่
ชื่อเรื่อง
หนังสือ/ตํารา จํานวน.................เรื่อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ผลงานวิจัย จํานวน................เรื่อง
การพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้ e - Learning ในระบบการศึกษาทางไกลในระดับ ปริ ญญาเอก พ.ศ. 2550
๑.
ชุดโครงการ การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551
๒.
ชุดโครงการ การพัฒนาสมรรถนะครู ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอนในวิชาเฉพาะ 4 กลุ่มสาระ และด้านปฐมวัย
๓.
พ.ศ. 2551

๔.
๕.

ชุดโครงการ มาตรฐานวิชาชีพครู การศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 สาขาวิชา พ.ศ. 2554 (รับทุนจากคุรุสภา)
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงปี งบประมาณ 2554-2556 : การวิจยั และ
พัฒนาทฤษฎีโปรแกรมในการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ พ.ศ. 2555 (รับทุนจากสสวท.)

บทความ จํานวน.................เรื่อง
๑.
๒.
๓.
๔.

ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ บทความ “ครูวิทยาศาสตรมืออาชีพมือ” วารสาร
อิเล็กทรอนิกสการเรียนรูทางไกลเชิงนวัตกรรม ปที่ 6 ฉบับ 2 (กรกฎาคม
ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ (2559) บทความ “แนวโนมของหลักสูตรและการเรียน

ระดับการเผยแพร
ชาติ
นานาชาติ



การสอนวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21” วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปที่ 11 ฉบับ 1 (มกราคม
ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ (2559) บทความ “การพัฒนาและประเมินความคิด
สรางสรรคในสถานศึกษา” วารสารศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ปที่ 29 ฉบับที่ 1 (มกราคม
ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ (2559) บทความ “นวัตกรรมและสื่อในการจัดการเรียน




การสอนวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21” Veridian E

หมายเหตุ โปรดกรอกขอมูลในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition

