สบฑ.อบ.๐๐๑
เอกสารประกอบการเสนอขอแตงตั้ง
อาจารยบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร

๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ-สกุล นายประพนธ เจียรกูล
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ตําแหนงทางบริหาร/ตําแหนงปจจุบัน ผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร
สถานที่ติดตอ
ที่ทํางาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจงวัฒนะ อ. ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 11120 โทรศัพท 02-504-8535
Email: praphonjearakul@yahoo.com
๕. คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิ
วิชาเอก
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
ปริญญาตรี
กศ.บ.
มัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนค
พ.ศ. 2504
(อังกฤษ –
รินทรวิโรฒ
คณิตศาสตร)
ปริญญาโท
Master of
Philosophy of Univ. of Hawaii,
พ.ศ. 2507
Education
Education
U.S.A.
(ค.ศ. 1964)
ปริญญาเอก
Doctor of
Secondary
Univ. of
พ.ศ. 2519
Philosophy
Education
Colorado, U.S.A.
(ค.ศ. 1976)
อื่น ๆ
อนุปริญญา
บรรณารักษศาสตร
จุฬาลงกรณ
พ.ศ. 2505๑
บรรณารักษศาสตร
มหาวิทยาลัย
๖. สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ
๑) การวิจัยทางการศึกษา ๒) การมัธยมศึกษา ๓) การสอนภาษาอังกฤษ ๔) การสอนคณิตศาสตร
……………………………………………………………………………………………………………….…………………….…………
๗. ประสบการณในการเปนอาจารยสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร
๑) ชุดวิชา 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต-ม.ส.ธ.)
๒) ชุดวิชา 22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต-ม.ส.ธ.)
๓) ชุดวิชา 20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (ป.บัณฑิต-ม.ส.ธ.)
๔) ชุดวิชา 20509 ความเปนครู (ป.บัณฑิต-ม.ส.ธ.)
๘. รายละเอียดในการแตงตั้งเพื่อทําหนาที่เปน
X ผูเขียนเอกสารการสอน ชุดวิชา 21701 และชุดวิชาอื่น ๆ

X อาจารยสัมมนาเสริม/เขม ชุดวิชา21701 และชุดวิชาอื่น ๆ
X อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระสาขาวิชาศึกษาศาสตร
X กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระสาขาวิชาศึกษาศาสตร
 อืน่ ๆ (โปรดระบุ) .............................

๙. ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๑๑ เรื่อง
ลําดับที่
ชื่อเรื่อง
หนังสือ/ตํารา จํานวน ๕ เรื่อง
๑.
ประพนธ เจียรกูล (๒๕๕๓) “ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน” ใน
ประมวลสาระชุดวิชา ๒๑๗๐๑ การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน หนวยที่ ๑ นนทบุรี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒.
ประพนธ เจียรกูล (๒๕๕๐) “ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา” ใน ประมวลสาระชุด
วิชา ๒๐๕๐๘ การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หนวยที่ ๘ นนทบุรี สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓.
ประพนธ เจียรกูล (๒๕๕๐) “การใชผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ใน ประมวลสาระชุด
วิชา ๒๐๕๐๘ การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หนวยที่ ๑๕ นนทบุรี สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๔.
ประพนธ เจียรกูล (๒๕๕๕) “การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ใน ประมวล
สาระชุดวิชา ๒๒๗๖๒ สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ หนวยที่ ๑๕ นนทบุรี สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๕.
ประพนธ เจียรกูล (๒๕๕๗) “การใชพจนานุกรมและสารานุกรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”
ใน ประมวลสาระชุดวิชา ๒๒๗๖๔ การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ หนวยที่ ๑๒
นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลงานวิจัย จํานวน ๕ เรื่อง
๑.
ประพนธ เจียรกูล (๒๕๒๕) การประเมินความสําเร็จและผลกระทบของโครงการหลักสูตร
มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทในเขตการศึกษา ๙ กรุงเทพฯ หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
Praphon Jearakul. (1986). Computer Education and the Use of Computers in
๒.
Penang Educational Institutions.

๓.
๔.

ประพนธ เจียรกูล (๒๕๔๓) การเพิ่มพูนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พูลทรัพย นาคนาคา และประพนธ เจียรกูล (๒๕๕๕) การศึกษาสภาพปญหาและความตองการการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(เปนผูวิจัยรวม)

๕.

พูลทรัพย นาคนาคา และประพนธ เจียรกูล (๒๕๕๖) การพัฒนาชุดฝกอบรมภาษา วัฒนธรรมไทย
และจรรยาบรรณในวิชาชีพครูสําหรับครูชาวตางชาติในประเทศไทย กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต (เปนผูวิจัยรวม)

บทความ จํานวน ๑ เรื่อง
๑.
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