สบฑ.อบ.๐๐๑
เอกสารประกอบการเสนอขอแตงตั้ง
อาจารยบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร

๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ-สกุล .....นายอภิรักษ อนะมาน.............................................................................................
ตําแหนงทางวิชาการ .........ผูช วยศาสตราจารย......................................................................
ตําแหนงทางบริหาร/ตําแหนงปจจุบัน...ผูประสานงานแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
สถานที่ติดตอ .. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.......
ที่ทํางาน ....มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.......
โทรศัพท ๐ ๒๕๐๓ ๘๕๔๖
Email apirak.ana@stou.ac.th
๕. คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิ
วิชาเอก
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย
๒๕๒๔
ศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต การมัธยมศึกษา สาขา
มหาวิทยาลัย
๒๕๒๙
การสอนภาษาไทย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
จุฬาลงกรณ
๒๕๔๗
มหาวิทยาลัย
อนุปริญญา
ประกาศนียบัตร
ภาษาไทย
วิทยาลัยครู
๒๕๒๐
วิชาการศึกษาชั้นสูง
สวนสุนันทา
อื่น ๆ
ธรรมศึกษาชั้นตรี
วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๕๒๔
๖. สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ
การสอนภาษาไทย หลักสูตรและการสอน การเขียนหนังสือราชการ ศิลปวัฒนธรรมไทย
๗. ประสบการณในการเปนอาจารยสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร
๑) หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร (หลักสูตรและการสอน)
ชุดวิชา ๒๒๙๐๒ สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน
๒) หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชุดวิชา ๒๒๗๔๕ สัมมนาหลักสูตรและการสอน
ชุดวิชา ๒๒๗๔๗/๒๒๗๔๖ สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย
ชุดวิชา ๒๒๗๔๑/๒๒๗๔๗ การพัฒนาทักษะทางภาษา
ชุดวิชา ๒๒๗๔๘ วรรณกรรมทองถิ่น
ชุดวิชา ๒๒๗๔๙ การจัดประสบการณการเรียนรูภ าษาไทย
ชุดวิชา ๒๐๗๙๕ วิทยานิพนธ
ชุดวิชา ๒๐๗๙๔ การศึกษาคนควาอิสระ

ชุดวิชา ๒๐๗๙๖ ประสบการณมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

๓) หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
ชุดวิชา ๒๐๕๐๑/๒๐๕๐๕
ชุดวิชา ๒๐๕๐๒/๒๐๕๐๖
ชุดวิชา ๒๐๕๐๓/๒๐๕๐๗
ชุดวิชา ๒๐๕๐๔/๒๐๕๐๘
ชุดวิชา ๒๐๕๙๗/๒๐๕๙๙

พื้นฐานวิชาชีพครู
การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
วิทยาการการจัดการเรียนรู
การประเมินและวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

๘. รายละเอียดในการแตงตั้งเพื่อทําหนาที่เปน
 ผูเขียนเอกสารการสอน
ระดับปริญญาตรี
ชุดวิชา ๒๐๓๐๓ จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู
หนวยที่ ๑๑ แบบการเรียนรูและวิธีการจัดการเรียนรู

ชุดวิชา ๒๐๓๐๔ พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร
หนวยที่ ๕ การพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ตอนที่ ๕.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตอนที่ ๕.๒ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปริญญาโท
ชุดวิชา ๒๒๗๔๙ การจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทย
หนวยที่ ๔ กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนการฟงในระดับประถมศึกษา
หนวยที่ ๙ กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนหลักการใชภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษา
 อาจารยสัมมนาเสริม/เขม
ชุดวิชา ๒๐๕๐๕ พื้นฐานวิชาชีพครู
ชุดวิชา ๒๐๕๐๖ การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
ชุดวิชา ๒๐๕๐๗ วิทยาการการจัดการเรียนรู
ชุดวิชา ๒๐๕๐๘ การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ชุดวิชา ๒๒๗๔๕ สัมมนาหลักสูตรและการสอน
ชุดวิชา ๒๒๗๔๗/๒๒๗๔๖ สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย
ชุดวิชา ๒๒๗๔๑/๒๒๗๔๗ การพัฒนาทักษะทางภาษา
ชุดวิชา ๒๒๗๔๘ วรรณกรรมทองถิน่
ชุดวิชา ๒๒๗๔๙ การจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทย
ชุดวิชา ๒๐๗๙๕ วิทยานิพนธ
ชุดวิชา ๒๐๗๙๔ การศึกษาคนควาอิสระ
ชุดวิชา ๒๐๗๙๖ ประสบการณมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

ชุดวิชา ๒๒๙๐๒ สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน
 อาจารยที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ จํานวน ๒ คน คือ นายไชยวัฒน ชุมนาเสียว และ น.ส.อรินยา สถิรชาติ
วิทยานิพนธ จํานวน ๕ คน
นางชริดา จิตตเอื้อเฟอ นางคนึงนิตย เกตุเอี่ยม นางอรินทร จตุเทน
นางสาวณฐพรรณ เจนปญญากุล นางกาญจนา เหมืองหมอ
การศึกษาคนควาอิสระ จํานวน ๔ คน
นางสาวณีรนุช รักษาราษฎร
นางวราพร ปตถา
นางพรทิพย แสงสุวรรณ
นางปาริชาติ แกวกันยา
 กรรมการสอบ วิทยานิพนธ ๑ คน นางวิไลรัตน เลิศวิทยานุศิษฏ
การศึกษาคนควาอิสระ ๒ คน นางสาวศุภารัตน นันตะริ
และ นางเพ็ญศรี บุตรโคตร
 อืน่ ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................

๙. ผลงานทางวิชาการ จํานวน............๗........เรื่อง
ลําดับที่
ชื่อเรื่อง
หนังสือ/ตํารา จํานวน........๔.........เรือ่ ง
อภิรกั ษ อนะมาน (๒๕๕๓) “แบบการเรียนรูและวิธีการจัดการเรียนรู” ในเอกสารการสอนชุดวิชา ๒๐๓๐๓
๑.
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู หนวยที่ ๑๑ หนา ๑๑-๑ ถึง ๑๑-๖๖ นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒.
อภิรักษ อนะมาน (๒๕๕๔) “กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนการฟงในระดับประถมศึกษา” ใน ประมวล
สาระชุดวิชาการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทย หนวยที่ ๔ หนา ๔-๑ ถึง ๔-๕๒ นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
๓.
อภิรักษ อนะมาน (๒๕๕๔) “กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนหลักการใชภาษาในระดับประถมศึกษา” ใน
ประมวลสาระชุดวิชาการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทย หนวยที่๙ หนา ๙-๑ ถึง ๙–๔๑
นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
๔.
อภิรักษ อนะมาน (๒๕๕๕) “การพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา” ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชา พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร หนวยที่ ๕ หนา ๕-๑ ถึง ๕–๕๒ นนทบุรี สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๕.

ผลงานวิจัย จํานวน..........๒......เรื่อง
๑.
อภิรักษ อนะมาน (๒๕๕๘) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
๒.

ทักษะการคิด ใหแกนักเรียน สําหรับครูกลุมสามาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อภิรักษ อนะมานและคณะ (๒๕๕๖) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบ

รมางไกลเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

๓.
๔.
๕.
บทความ จํานวน........๑.........เรือ่ ง
๑.

อภิรักษ อนะมานและคณะ (๒๕๕๖) “การพัฒนาชุดฝกอบรมาง
ไกลเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความคิด
สรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย” วารสารศึกษาศาสตร
มสธ. ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๖) หนา ๕๑ –
๖๑

ระดับการเผยแพร
ชาติ
นานาชาติ
√

๒.
๓.
๔.
๕.
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