หลักสูตรประกาศนียบัตร
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564

ภายใตโครงการความรวมมือระหวาง
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณกับศูนยภูมิภาคอาเซียน
วาดวยสะเต็มศึกษา (SEAMEO)
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มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา

สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
หลักเกณฑในการประเมินผลผูเ รียน
การประเมินและปรับปรุงกระบวนการดําเนินการของหลักสูตร
บันทึกความรวมมือทางวิชาการหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา โครงการความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ กับศูนยภูมิภาคอาเซียนวาดวยสะเต็มศึกษา (SEAMEO)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํางานหลักสูตร Pre-degree และหลักสูตร
Non-degree คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
พ.ศ. 2564
รายชื่อผูเขารับการอบรมและรายชื่ออาจารย ครูพี่เลี้ยงและศึกษานิเทศกที่ดูแล
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

หนา
3
13
20
25
26
30

34
37
48
54
57
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หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ
ภาษาอังกฤษ Certificate in Learning Innovation for Professional Teacher
2. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวน 9 หนวยกิต
จํานวนชั่วโมงในการจัดการศึกษา 180 ชั่วโมง
ทฤษฎี 90 ชั่วโมง ปฏิบัติ 90 ชั่วโมง
3. ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร แบบชุดวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
3.1 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 กลุมเปาหมายที่เขารับการศึกษา
หลักสูตรกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติ ความรู ความสามารถของผูเรียน
 3.2.1 ครูประจําการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 3.2.2 ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา
 3.2.3 ศึกษานิเทศกในสังกัดสํานักงานเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 3.2.4 ผูสูงอายุหรือผูที่เกษียณแลวตองการจะประกอบอาชีพอื่นที่แตกตางจากเดิม
 3.2.5 ผูที่มีความรูและความสามารถที่หลักสูตรประเมินแลววาสามารถเรียนรูได
 3.2.6 อื่น ๆ ตามขอกําหนดของหลักสูตร (ระบุ.......................................................)
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3.3 ชื่อหนวยงานหรือสถานประกอบการที่รวมการจัดการเรียนการสอน
เป นแนวคิ ดความร วมมื อในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาโดยยกระดั บคุ ณ ภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาระดับชาติและหนวยงานการศึกษาระดับนานาชาติ ที่
มุงเน นการพั ฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษาในรูปแบบการเรียนรูภาคทฤษฎี และปฏิบัติในพื้น ที่
การศึ ก ษ าจริ ง (Area based in Work Place Integrated Learning for School as Learning
Community) เนนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเรียนรูผานการวิเคราะหบริบทของสถานศึกษา
ที่ตนเองปฏิบัติงาน แกปญหาในพื้นที่จริงไดตรงประเด็น นําความรูที่เปนศาสตรทางการศึกษาสูการ
ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา และคุ ณ ภาพการศึ กษาในภาพรวมที่ มีคุณ ภาพที่ส ามารถชวยยกระดับ และแกปญ หา
คุณภาพการศึกษาไทยในปจจุบันและรวมถึงการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออนาคตได
เปนความรวมมือของมหาวิทยาลัยทักษิณที่เปนสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่หลักในการจัดการ
เรี ยนการสอนทั้ งภาคทฤษฎี และปฏิ บั ติ และศู นย ภู มิ ภ าคอาเซี ยนว าด วยสะเต็ มศึ กษา (SEAMEO)
เป น หน ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น เชิ งนโยบายองค ค วามรู ที่ ทั น สมั ย จากวิ ท ยากรทั้ งในและต างประเทศ
และงบประมาณ และรวมกับหนวยงานทางการศึกษาระดับชาติ ไดแก สพฐ. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนตน โดยไดทํา MOU เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ กรุงเทพมหานคร
หนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. ศูนยภูมิภาคอาเซียนวาดวยสะเต็มศึกษา
(SEAMEO)

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.16
สพม.12 และ สพม.13

- สนับสนุนงบประมาณ
- รวมออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร
- สนับสนุนวิทยากรจากในประเทศและ
ตางประเทศ
- พั ฒนาคณาจารย ในคณะศึ ก ษาศาสตร จ าก
สํ านั กงานเขตพื้ นที่ และจากองค กรปกครองส วน
ทองถิ่น
- สนับสนุนงบประมาณ
- คัดเลือก จัดครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา
รับการพัฒนา
- รวมออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร
- จัดวิทยากรเพื่อรว มจัดการเรีย นการสอนและ
กํ ากั บ ติ ด ตามในรู ป แบบชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู
ทางวิชาชีพ
- รวมสนับสนุนงบประมาณ

-5หนวยงาน
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

4. คณะศึกษาศาสตร และคณะผลิตรวม
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
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โครงการ/กิจกรรม
- รวมออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร
- คัดเลือกจัดครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับ
การพัฒนา
- จัดวิทยากรเพื่อรวมจัดการเรียนการสอนและกํากับ
ติดตามในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
- รวมสนับสนุนงบประมาณ
- ออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร
- จัดการเรียนการสอน
- รวมกํากับติดตาม
- ออกใบประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา

4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
มีมติ เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2564
4.2 สภาวิ ช าการ ในการประชุ ม สมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวั น ที่ 12 กั น ยายน 2564
มี ม ติ เห็ นชอบหลั ก สู ต รประกาศนี ยบั ตรนวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู สํ า หรั บ ครู มื ออาชี พ
หลักสูตรใหม พ.ศ.2564
4.3 คณะกรรมการฝ า ยวิ ช าการของสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2564
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 มีมติ เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการจัดการเรียนรูสําหรับ
ครูมืออาชีพ หลักสูตรใหม พ.ศ.2564
4.4 เปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป และจัดการเรียนการสอน
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
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5. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรชุดวิชา (ไมนอยกวา 3 คน)
5.1 ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรชุดวิชา
ลําดับ
1.

ชื่อ-สกุล
นายสิงหา ประสิทธิ์พงศ*

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ผูชวยศาสตราจารย

ปร.ด.

2.

นางสาวชวนพิศ ชุมคง

ผูชวยศาสตราจารย

3.

นางอมลวรรณ วีระธรรมโม

ผูชวยศาสตราจารย

4.

นายพัศรเบศวณ เวชวิริยะสกุล

ผูชวยศาสตราจารย

กศ.ม.
กศ.บ.
ศษ.ด.
ศษ.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ป.พยบ.
ปร.ด.
กศ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีศึกษา
ฟสิกส
วิทยาศาสตร-ฟสิกส
หลักสูตรและการสอน
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การอุดมศึกษา
การบริหารการศึกษา
พยาบาลศาสตรและ
ผดุงครรภ
หลักสูตรและการสอน
การศึกษาพิเศษ
คหกรรมศาสตร

สถาบัน

ป พ.ศ.

ม.มหิดล

2555

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.เกษตรศาสตร
ม.สงขลานครินทร
ม.ทักษิณ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ทักษิณ
วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ

2545
2542
2552
2543
2540
2547
2540
2530

ม.ศิลปากร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

2553
2545
2537

มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ

5.

นายวิทวัฒน ขัตติยะมาน

ผูชวยศาสตราจารย

6.

นางสาวอภิรัตนดา ทองแกมแกว

อาจารย

7.

นายเกษม เปรมประยูร

อาจารย

8.

นางสาวธนิกา วศินยานุวฒ
ั น

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ค.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
ศษ.ด.
ประกาศนียบัตร
ค.ม.
ค.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.

หลักสูตรและการสอน
การประถมศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การจัดการและบริหารธุรกิจ
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตรศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
การมัธยมศึกษา
(การสอนฟสิกสคณิตศาสตร)
วิทยาศาสตรศึกษา
ชีววิทยา
ชีววิทยา

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สถาบัน

ป พ.ศ.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.บูรพา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ม.เกษตรศาสตร
ม.ธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
ม.ขอนแกน
ม.ขอนแกน
ม.ขอนแกน

2547
2537
2530
2554
2552
2546
2543
2556
2549
2546

ม.เกษตรศาสตร
ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ

2563
2554
2552
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ลําดับ
9.

ชื่อ-สกุล
นางสาวธัญชนก พูนศิลป

* ผูประสานหลักสูตรชุดวิชา

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เคมีประยุกต
วิทยาศาสตร-เคมี
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

สถาบัน
ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ

ป พ.ศ.
2562
2557
2553
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6. แสดงแนวทางการพัฒนาอาจารย
หลักสูตรดําเนินการพัฒนาอาจารยตามแนวทางการสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
ในสถาบั นอุ ดมศึ กษาซึ่ งกํ าหนดในมิ ติ ด านสมรรถนะ (Competency) ในมิ ติ ของการพั ฒนาครู ของครู
ด านความรู (Knowledge) ทั กษะ (Skills) และคุ ณลั กษณะ (Attribute) รูปแบบการบู รณาการศาสตร
การสอนกั บสาระวิชา บู รณาการเทคโนโลยี (Technological Pedagogy Knowledge and Content :
TPCK) และมีแนวทางการพัฒนาอาจารย ดังนี้
แนวทางการพัฒนาอาจารยเพื่อสงเสริมการบรรลุสมรรถนะของผูเรียน (AUN 6)
6.1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ศูนยภูมิภาคอาเซียนวาดวยสะเต็มศึกษา (SEAMEO) และสํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษาองค กรปกครองส วนท องถิ่ นร วมออกแบบกิ จกรรมการพั ฒ นาอาจารย ผู สอนและ
วิทยากร
6.2 ดําเนินการพัฒนาอาจารยผสู อนและวิทยากร (Training The Trainer) โดย วิทยากร
จากในประเทศและในตางประเทศ
6.3 เติ มเต็ มความรูและประสบการณ ของทีมวิทยากรอยางตอเนื่อง ตามรายละเอี ย ด
ในตารางดังนี้

มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา

- 10 -

ตารางการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัศรเบศวณ เวชวิริยะสกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน
อาจารย ดร.อภิรัตนดา ทองแกมแกว
อาจารย ดร.เกษม เปรมประยูร
อาจารย ดร.ธนิกา วศินยานุวัฒน
อาจารย ดร.ธัญชนก พูนศิลป

2565
Innovation for Teaching
Innovation for Teaching
Innovation for Teaching
Innovation for Teaching
Innovation for Teaching
Innovation for Teaching
Innovation for Teaching
Innovation for Teaching
Innovation for Teaching

2566
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy

2567
Teaching Material
Teaching Material
Teaching Material
Teaching Material
Teaching Material
Teaching Material
Teaching Material
Teaching Material
Teaching Material

2568

2569

Ed. For the Future
Ed. For the Future
Ed. For the Future
Ed. For the Future
Ed. For the Future
Ed. For the Future
Ed. For the Future
Ed. For the Future
Ed. For the Future

Ed. Evaluation
Ed. Evaluation
Ed. Evaluation
Ed. Evaluation
Ed. Evaluation
Ed. Evaluation
Ed. Evaluation
Ed. Evaluation
Ed. Evaluation
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7. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
นอกจากนี้ ยังจัดการเรียนการสอนที่หนวยงาน/สถาบันอื่น คือ สํานักงานเขตพื้นที่ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สถานศึกษา ชุมชน
8. จุดเนนของหลักสูตร
8.1 นโยบายของประเทศ
นโยบายของประเทศ
ความเกี่ยวของกับหลักสูตร
 1. อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
 3. อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 4. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 5. หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม
 6. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส
 7. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ
 8. อุตสาหกรรมดิจิทัล
 9. กลุมผูสูงอายุ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของผูเรียนที่
 10. ทักษะ Soft Skill (UP and Re skill)
เปนครูผูประกอบการในสถานศึกษาใหมีสมรรถนะสู
ดานนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพครู
ยุคดิจิทัลที่เนนทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับนวัตกรรม
การพัฒนาคุณภาพครูที่มุงเนนการเรียนรูโดยใชวจิ ัย
เปนฐาน ในสถานศึกษาจริงในรูปแบบ WORK
BASED INTEGRATED LEARNING (WIL) ในดาน
สะเต็มศึกษา ที่ครอบคลุมการเรียนรูในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสรางครูนักวิจัยและ
ครูนวัตกรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 12 -

มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา

8.2 นโยบายของมหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบชุดวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา ตามความเขมแข็งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยทักษิณใน 7 ดาน ดังนี้
นโยบายของประเทศ
ความเกี่ยวของกับหลักสูตร
 1. เกษตรสมัยใหม
 2. ผูสูงอายุ
 3. การลดความเหลื่อมล้ําทางดานการศึกษาและ หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
สังคม
สําหรับครูมืออาชีพ หลักสูตรใหม พ.ศ.2564 เปนหลักสูตร
ที่สรางหลักประกันวาครู ทุกคนไดรับการพัฒนาการศึกษา
ที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน
 4. การทองเที่ยวชุมชน
5. การสรางผูประกอบการดานอาหารและ
เครื่องสําอาง
6. การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร
7. การบริหารจัดการองคกรที่สอดคลองการพัฒนา การบริหารจัดการองคการที่สอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ยั่งยืน (SDGs)
ตอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs เปาหมายที่ 4
Quality Education: สรางหลักประกันวาทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต (Ensure
inclusive and equitable quality education and
promote lifelong learning opportunities for all)
ครอบคลุมการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและ
เด็กหญิงในทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย, ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, การเขาถึงการศึกษาระดับ
เทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย
ที่จายไดและมีคุณภาพสําหรับชายและหญิงทุกคน, และ
ในภาพรวมเยาวชนทุกคนและผูใหญสวนใหญ สามารถ
อานออกเขียนไดและคํานวณได, เนนใหขจัดความเหลื่อมล้ํา
ทางเพศในการศึกษา และการเขาถึงการศึกษาของผูพิการ
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ความเกี่ยวของกับหลักสูตร
ชนพื้นเมือง และกลุมเปราะบาง นอกจากนี้ เปาหมายนี้
ยังสงเสริมใหเพิ่มจํานวนผูที่มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพ
สําหรับการจางงาน และการเปนผูประกอบการ, และเนนให
ทุกคนไดรับความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับสงเสริม
การพัฒนาอยางยั่งยืนอีกดวย ในเชิงนโยบาย เปาหมายนี้จะ
เนนใหมีการยกระดับอุปกรณ ที่จําเปนในการศึกษา
ตอเด็ก ผูพิการ และผูมีเพศสภาวะหลากหลาย และสราง
สภาพแวดลอมใหปราศจากความรุนแรงตอกลุมเหลานี้,
ขยายโอกาสดานทุนการศึกษาและการฝกอบรมทั้งใน
ประเทศและระหวางประเทศ, และเพิ่มจํานวนครูที่มี
คุณภาพผานความรวมมือระหวางประเทศ

8.3 จุดเนนอื่น ๆ ดังนี้
1. การเรียนรูที่เนนการปฏิบัติที่เชื่อมโยงทฤษฎีสูการปฏิบัติในสถานที่จริง (School Based
Learning) ที่สรางครูนักนวัตกรสูสถานศึกษา
2. เนนองคความรูใหมดานกระบวนทัศนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษายุคใหม ที่สอดคลองกับ
สภาพสังคมในยุคปจจุบันและอนาคต
3. เน น รูป แบบการพั ฒ นาครูที่ มีความหลากหลาย (Based Education training) เพื่ อรองรั บ
สถานการณ COVID–19 และรูปแบบการเรียนรูแนวใหม อาทิ Online, WIL, On hand and Onsite
4. เนนรูปแบบการบูรณาการศาสตรการสอน สาระการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี (Technological
Pedagogical Content Knowledge)
5. เนนการเรียนรูรวมการเชิงปฏิบัติการกับภาคีเครือขายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและ
ตางประเทศและเครือขายครูผูนําการเปลี่ยนแปลงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (Team Teaching and
Learning) และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรวมกับวิทยาเขตจากตางประเทศ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. การออกแบบหลักสูตร
1.1 ระบุที่มาของการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง แนวคิด เหตุผล และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ในยุคปจจุบันสังคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก นักคิดในแวดวงตาง ๆ ของไทยและโลกตาง
ใหความสนใจกับสภาพสังคมเปนอยางยิ่งนักคิดทั้งหลายเรียกสังคมของมนุษยชาติในอนาคตในชื่อที่แตกตางกัน
อั ล วิ น ทอฟฟเลอร (Alvin Toffler, 2538) เรี ย กว า ยุ ค คลื่ น ลู ก ที่ ส าม (The third wave) โดยมองว า การ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกจะเปน การเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะ “ทั้งโลก” (Global) ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ
สั งคม การเมื อง ฯลฯ โดยมี เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เป น ตั วขั บ เคลื่ อน ในขณะที่ อี ริ ค ชมิ ดท และเจเรด โคเฮน
(Eric Schmidt and Jared Cohen. 2014) เรี ย กโลกยุ ค นี้ ว า ยุ ค ดิ จิ ทั ล เปลี่ ย นโลก (The New Digital Age)
นอกจากนี้แลว ยังถูกเรียกในชื่ออื่น ๆ อีกวาเปน “ยุคโลกไรพรมแดน” (Borderless world) ยุคโลกาภิวัตน
(Globalization) สุวิทย เมษิณทรีย (2550 อางถึงในจินตนา สุจจานันท. 2556) เรียกวาเปนยุค “หลังสังคม
ฐานความรู” (Post knowledge – based society) ซึ่งเปนโลกที่เนนความรูและทุนมนุษย
การจัดการศึกษาจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในความเปนจริง
แลวมีนักวิชาการไดเสนอความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 มีมากอนจะถึงยุคศตวรรษที่ 21
ด ว ย ดั ง จะเห็ น ได จ ากองค ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละวั ฒ นธรรมแห ง สหประชาชาติ ห รื อ ยู เนสโก
(UNESCO) ได ศึ ก ษาแนวทางการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ ศตวรรษที่ 21 โดยจั ด ให มี ก ารประชุ ม นานาชาติ
เพื่ อแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ ของกลุ ม คนตาง ๆ ทั่ ว โลกหลั งจากนั้ น คณะกรรมาธิก าร
นานาชาติวาดวยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แหงยูเนสโก จํานวน 15 คน ไดสรุปแนวทางการจัดการศึกษา
ในศตวรรษ ที่ 21 เป นรายงานและตั้งชื่อรายงานว า “Learning : The Treasure Within” แปลว า “การเรียนรู :
ขุมทรัพยในตน” ในรายงานดังกลาวมีสาระสําคัญตอนหนึ่งที่กลาวถึง “สี่เสาหลักทางการศึกษา” ซึ่งเปนหลัก
ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยการเรียนรู 4 แบบ ไดแก การเรียนรูเพื่อรู (Learning to
know) การเรียนรูเพื่อปฏิบัติได (Learning to do) การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน (Learning to live together) และ
การเรียนรูเพื่อชีวิต (Learning to be) (คณะกรรมาธิการนานาชาติวาดวยการศึกษาในศตวรรษที่ 21. 2540)
ครูและผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา คือบุคคลที่เปนกลไกที่สําคัญในการจัดการศึกษา
ในโลกยุคใหม และจะตองมีการเตรียมความพรอมทั้งดานความรูและประสบการณที่จะตั้งรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ที่ จะเกิ ดขึ้ น ดั งนั้ น คณะศึ กษาศาสตร ศู นย ภู มิ ภาคอาเซี ยนว าด วย สะเต็ มศึ กษา (SEAMEO) และสํ านั กงาน
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน องค กรปกครองสวนท องถิ่น ไดเกิ ดแนวคิ ดการพั ฒนาครูและบุ คลากรทางการศึ กษานี้ ขึ้น
โดยมีหลักการดังนี้
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และมีความรวมมือกับเครือขายที่สรางสรรคการเรียนรู ดังนี้
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มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา

1.2 ผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ข องหลั ก สู ต ร (ระบุ ผ ลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ข องหลั ก สู ต ร Program Learning
Outcomes (PLOs) หรือ สมรรถนะทีผ่ ูเรียนจะไดรับ)
ผูเรียนสามารถบู รณาการองคความรู ศาสตรการสอน ทั กษะและคุณ ลักษณะสูการพั ฒ นานวัตกรรม
การเรียนรูใหแกผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผลลัพธการเรียนรูยอยดังนี้
1.2.1 มีความรูในการบูรณาการสาระการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรรวมกับศาสตร
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหแกนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความลุมลึก และมี
ความมุงมั่น มีทัศนคติที่ดีตอการเปนครูนวัตกรและครูเพื่อศิษย
1.2.2 มี ทั ก ษะในการพั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู เ ชิ ง ระบบ ตั้ ง แต ก ารออกแบบและ
การจัดการเรียนรูสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหแกผูเรียน ไดแก สะเต็มศึกษา การเรียนรูเชิงรุก เปนตน
โดยผานกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ

มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา

- 17 1.3 การพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร PLOs
ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร
Program Learning Outcomes
(PLOs)

PLO1: ผู เรี ย นสามารถบู รณาการ
องค ความรู ศาสตร การสอน ทั กษะ
และคุ ณ ลั ก ษ ณ ะสู ก ารพั ฒ น า
นวัตกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลลัพธการเรียนรูยอย
ของหลักสูตร
Sub – Program
Learning Outcomes
(SPLOs) (ถามี)

ความเชื่อมโยง
ระหวางรายวิชา
กับ KSA

SPLO 11: มี ค วาม รู ใ น ก ารบู รณ าก ารส าระก ารจั ด (K1)
การเรี ย นรู ท างวิท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร รว มกั บ ศาสตร (S1)
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหแก (A1+A2)
นั กเรีย นระดั บ การศึกษาขั้น พื้ น ฐานที่ มีความลุมลึกและมี
ความมุงมั่น ทัศนคตี่ดีตอการเปนครูนวัตกรและครูเพื่อศิษย

SPLO 21: มี ทั กษ ะใน ก ารพั ฒ น าน วั ต กรรม การจั ด (K2+K3+K4)
การเรีย นรูเชิ งระบบ ตั้ งแต การออกแบบและการจั ดการ (S2+S3)
เรียนรูสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให แกผูเรียน ไดแก (A1+A2)
ส ะเต็ ม ศึ ก ษ า การเรี ย น รู เ ชิ งรุ ก เป น ต น โด ย ผ า น
กระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

N0324521 การจัดการเรียนรูและ
การจัดการชั้นเรียนสําหรับครูมือ
อาชีพ (Learning
Management and
Classroom Management for
Professional Teacher)
N0324620 โลกทัศนการเรียนรูครู
มืออาชีพ (Learning Paradigm
for Professional Teacher)
N0313515 สะเต็มศึกษา (STEM
Education)

จํานวน
หนวยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
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1.4 ระบุเนื้อหาที่ผูเรียนตอง "รู (Know)" และ "เขาใจ (Understanding)" ทักษะ (Skills) ที่ผูเรียนตองฝก และเจตคติ (Attitude) ที่ผูเขาเรียนตองมีเพื่อให
เกิดผลลัพธการเรียนรูตามที่ระบุในขอ 1.3 ขางตน
ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร
เนื้อหาที่ผูเรียนตอง "รู" และ
ทักษะ (Skills)
เจตคติ (Attitude)
PLOs/SPLOs
"เขาใจ" (Know)
PLO1: ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูทักษะ
และคุณลักษณะสูการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
ใหแกนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
SPLO 11: มีความรูในการบูรณาการสาระ
K1 องคความรูการวิเคราะหผูเรียน
S1 ปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู
A1 การกระตุน สรางแรงบันดาลใจ
การจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และการพัฒนาผูเรียนโดยใชกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูโดยใช ผานความสําเร็จของเพื่อนครูและทีมครู
รวมกับศาสตรการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะ ชุนชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ผูนําและทีมโคช
ในศตวรรษที่ 21 ใหแกนักเรียนระดับการศึกษา (PLC)
(PLC) ไดแก การวิเคราะห ปญหาผูเรียน A2 การพัฒนา Growth Mindset
ขั้นพื้นฐานที่มีความลุมลึกและมีความมุงมั่น
การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา
เพื่อเปนครูดี ครูมืออาชีพ ครูผูนํา
ทัศนคตี่ดีตอการเปนครูนวัตกรและครูเพื่อศิษย
การเปดชั้นเรียน การสะทอนผลการเรียนรู การเปลี่ยนแปลง
SPLO 21: มีทักษะในการพัฒนานวัตกรรม
K2 เนื้อหาสาระดานวิทยาศาสตรและ S2 ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรูที่มี A1 การกระตุน สรางแรงบันดาลใจ
การจัดการเรียนรูเชิงระบบ ตั้งแต การออกแบบ คณิตศาสตร
ลักษณะเปนการบูรณาการศาสตรการสอน ผานความสําเร็จของเพื่อนครูและทีมครู
และการจัดการเรียนรูสงเสริมทักษะในศตวรรษ K3 ศาสตรการจัดการเรียนรู
และสาระดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ผูนําและทีมโคช
ที่ 21 ใหแกผูเรียน ไดแก สะเต็มศึกษา การเรียนรู ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
และสะเต็มศึกษา
A2 การพัฒนา Growth Mindset
เชิงรุก เปนตน โดยผานกระบวนการเรียนรู
K4 การบูรณาการศาสตรการสอน
เพื่อเปนครูดี ครูมืออาชีพ ครูผูนํา
S3 ปฏิบัติการการออกแบบและสราง
นวัตกรรมการเรียนรูโดยใชสะเต็มศึกษา การเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาชีพ
โดยใชวิจัยเปนฐาน

- 19 1.5 ระบุวิธีการวัด (Assessment) ความสามารถ และหรือ ผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในขอ 1.4 ขางตน
ผลลัพธการเรียนรูยอยของหลักสูตร
สถานการณหรือภาระงานที่สะทอนสมรรถนะของผูเรียน
(SPLOs)
PLO1: ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูทักษะและ
คุณลักษณะสูการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูใหแก
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
SPLO 11: มีความรูในการบูรณาการสาระการจัด
- องคความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
การเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรรวมกับศาสตร คณิตศาสตรรวมกับศาสตรการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะในศตวรรษ
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหแก ที่ 21 ใหแกผูเรียนที่มีความลุมลึก
- การปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work/School Based
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความลุมลึกและ
Integrated Learning WIL/SIL)
มีความมุงมั่น ทัศนคตี่ดีตอการเปนครูนวัตกรและครู
เพื่อศิษย
SPLO 21: มีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการจัด
- ทักษะออกแบบและการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
การเรียนรูเชิงระบบ ตั้งแต การออกแบบและการจัด
รวมกับศาสตรการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหแก
การเรียนรูสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหแกผูเรียน
ผูเรียนที่มีความลุมลึกในสถานศึกษา
- ทักษะการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ไดแก สะเต็มศึกษา การเรียนรูเชิงรุก เปนตน โดยผาน
กระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ

มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
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เกณฑการบรรลุสมรรถนะ

- รอยละ 60 จากการประเมินความรู ประเมิน
ผลงานที่นําไปใชในสถานศึกษา และประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู
- ผลงานไดรับการเผยแพรในรูปแบบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู/เอกสาร/วารสาร
- การมีสัมพันธที่ดีกับผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
- นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพโดยใชวิจัยเปนฐาน
อยางนอย 1 ชิ้น
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู/สมรรถนะของนักเรียน
เพิ่มขึ้น

- 20 1.6 แผนการเรียนที่สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร SPLOs ที่กําหนดในหัวขอ 1.3 - 1.5 ขางตน
ผลลัพธการเรียนรูหลักสูตร
วิธีจัดการเรียนการสอน
PLOs/SPLOs
Learning Pedagogy
PLO1: ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูทักษะและคุณลักษณะ
สูการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
SPLO 11: มีความรูในการบูรณาการสาระการจัดการเรียนรู
- Content Knowledge (Science and Mathematic)
ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรรวมกับศาสตรการจัดการเรียนรู - Pedagogy and Content Knowledge / Technological
ที่สงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหแกนักเรียนระดับการศึกษา Pedagogy and Content Knowledge
ขั้นพื้นฐานที่มีความลุมลึกและมีความมุงมั่น ทัศนคตี่ดีตอการ - Blend Education Training
เปนครูนวัตกรและครูเพื่อศิษย
- Professional Learning Community

SPLO 22: มีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูเชิง - Active Learning
ระบบ ตั้งแต การออกแบบและการจัดการเรียนรูสงเสริมทักษะ - STEM Education
ในศตวรรษที่ 21 ใหแกผูเรียน ไดแก สะเต็มศึกษา การเรียนรู - Content Language Integrated Learning
เชิงรุก เปนตน โดยผานกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ

มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
Learning Activities

- การบรรยายทั้งออนไลนและในชั้นเรียน
- การอภิปราย
- การสัมมนา
- การศึกษากรณีศกึ ษา
- การปฏิบัติการจริงในสถานศึกษา
- การสรางแรงบันดาลใจผานกรณีศึกษา/ผูรู
- การเรียนรูกรณศึกษา
- การปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
โดยออกแบบนวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู
สื่อการจัดการเรียนรู
- การจัดกิจกรรมการเรียนรูทางวิชาชีพโดยใชชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
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1. ระบบการจัดการศึกษา
ให เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว าด วย การศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2559
ในหมวดที่ 1 ขอ 8 ระบบการจัดการศึกษา และ ในหมวดที่ 5 ขอ 25 การจัดการศึกษา / ประกาศมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วาดวย ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต พ.ศ. 2564
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หลักสูตรสามารถกําหนดเพิ่มได
ใหเป นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย ระบบการศึกษาเพื่ อการเรียนรูตลอดชี วิต
พ.ศ.2564 ขอ 8 การรับ เข าเปน ผูเรียนในรูป แบบการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ตองเปน ผูที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในแตละชุดวิชาหรือรายวิชา และขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2559 ในหมวดที่ 1 ข อ 8 ระบบการจั ด การศึ ก ษา และในหมวดที่ 5 ข อ 25
การจัดการศึกษา
2.3 แผนการรับผูเรียนในระยะ 5 ป
จํานวนรับผูเรียนในแตละภาคเรียน
ปการศึกษา/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนฤดูรอน
รวม
2564
50
50
2565
50
50
2566
50
50
2567
50
50
2568
50
50
รวม
250
250
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
250
250
ในชุดวิชา
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2.4 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินรายรับและรายจายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
2.4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายรับ
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนฤดูรอน
รวมรายรับ
คาธรรมเนียม ป 2564
450,000
450,000
คาธรรมเนียม ป 2565
450,000
450,000
คาธรรมเนียม ป 2566
450,000
450,000
คาธรรมเนียม ป 2567
450,000
450,000
คาธรรมเนียม ป 2568
450,000
450,000
รวมรายรับ
2,250,000
2,250,000
(1) อัตราคาธรรมเนียม แบบชั้นเรียน

ประมาณการคาธรรมเนียม รายวิชาละ 3,000 บาท ชุดวิชาละ 9,000 บาท
2.4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
รายจาย
2564
2565
1. หักคาธรรมเนียมการจัดการหลักสูตร
135,000
135,000
ใหมหาวิทยาลัย 30%
2. คาจัดการหลักสูตรโดยคณะ 70%
315,000
315,000
2.1 คาตอบแทนบุคลากร ไมเกิน 10%
31,500
31,500
2.2 คาตอบแทนการสอน ไมเกิน 50%
157,500
157,500
2.3 คาวัสดุอุปกรณ
66,000
66,000
2.4 คาใชจายอื่น ๆ
60,000
60,000
รวมรายจาย
450,000
450,000
2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 เรียนวันจันทร – ศุกร เวลา 08.00 – 17.00 น.
 เรียนวันจันทร – ศุกร เวลา 17.30 – 20.30 น.
 เรียนวันเสาร – อาทิตย เวลา 08.00 – 20.30 น.
 แบบพบกลุม
 แบบออนไลน
 แบบอื่นตามที่หลักสูตรกําหนด โปรดระบุ นิเทศในสถานศึกษา

2566
135,000

2567
135,000

315,000
31,500
157,500
66,000
60,000
450,000

315,000
31,500
157,500
66,000
60,000
450,000
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3. หลักสูตร
3.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
9
3.2 โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา
ลําดับ
ชื่อวิชา
1
N0313515 สะเต็มศึกษา
2 N0324521 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียนสําหรับครูมืออาชีพ
3
N0324620 โลกทัศนการเรียนรูครูมืออาชีพ

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3.3 คําอธิบายรายวิชา
N0313515 สะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
STEM Education
แนวคิดสําคัญและองคประกอบของสะเต็มศึกษา (STEM Education Milestone) กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมและความทาทายเชิงวิศวกรรม (Engineering Design and Engineering Challenges)
การสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร (Scientific Investigation) การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry
Based Learning) เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะผู เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 การวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการด า นสะเต็ ม ศึ ก ษา
ปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา การวัดและประเมินผลสะเต็ม
ศึกษา ปฏิบัติการวิเคราะหผูเรียน วางแผนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา และเปดชั้นเรียน รวมถึงการสะทอน
ผลการเรีย นรูในสถานศึ กษาโดยใช กระบวนการชุมชนแห งการเรีย นรูท างวิชาชีพ (Professional Learning
Community)
Meaning, concepts, and components of STEM education milestone, engineering
design and engineering challenges , process,21st Century Skills, practicum of research design
of learning management via stem education, measurement and evaluation in stem
education , practicum student analysis , learning plan ,open classroom and Reflection
teaching quality by professional learning community
N0324521 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียนสําหรับครูมืออาชีพ
3(2-2-5)
Learning Management and Classroom Management for Professional Teacher
กระบวนทั ศนการจัดการเรียนรูยุคใหม การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ การพัฒ นานวัตกรรม
การเรียนรูแบบการบูรณาการศาสตรการสอน สาระความรูและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูสําหรับครูมือ
อาชี พ (TPCK : Technological Pedagogical Content Knowledge) การวิ เ คราะห ผู เ รี ย น (Student
Analysis) การวิ เคราะห ชิ้ น งานผู เรี ย น (Product Analysis) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ดการเรีย นรูโดยใช
กระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community) แนวปฏิบัติ
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เกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการที่รองรับสภาพปจจุบันปญหาและลักษณะผูเรียน
ที่ ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทสถานศึ ก ษา การจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู การเป ด ชั้ น เรี ย นในจั ด การเรี ย นรู (Open
Classroom) การสะทอนคุณภาพการเรียนรูเชิงสรางสรรค (Reflection Dialogue) และการสรางนวัตกรรม
เพื่ อ สร างสิ่ งแวดล อ มเพื่ อการเรี ย นรู การออกแบบนวัต กรรมการเรีย นรูที่ เน น ให ผู เรีย นรูจัก คิ ด วิเคราะห
คิดสรางสรรคและแกปญหาได การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย
การเรียนในสถานศึกษา และการสรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู วิเคราะหชั้นเรียน
และฝกปฏิบัติออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ
New paradigm in learning , Principles, concepts, Integrated learning ,
Technological Pedagogical Content Knowledge for professional teacher , student analysis ,
product analysis , learning development by professional learning community , guidelines
related to make innovation learning plan; learning management and learning environment;
theories and learning formats to make learners know how to think critically, creatively and
enable to solve problems; integration of comprehensive learning; classroom management;
development of learning center in schools; creating classroom management atmosphere to
help learners learn; analyzing classroom and practicing classroom management
N0324620 โลกทัศนการเรียนรูครูมืออาชีพ
3(2-2-5)
Learning Wordview for Professional Teacher
โลกทั ศ น ก ารเรี ย นรู สํ า หรั บ ครู มื อ อาชี พ การปรั บ ตั ว ของครู ท า มกลางสถานการณ วิ ก ฤต
ทางการศึกษา การสรางโอกาสทางการเรียนรูใหแก ผูเรียน วิธีการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended
Education) การจั ด การเรี ย นรู ในโลกเสมื อ น (Virtual Learning) การวิ เคราะห ส ถานการณ ก ารเรี ย นรู
อภิ ป รายประเด็ น แนวโน ม การจั ดการเรีย นรู เพื่อรองรับ การเปลี่ ยนแปลง การเรีย นรูฐ านมรรถนะในสาระ
การเรียนรูที่ครอบคลุมสาระของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับอาชีวศึกษา
รวมถึ งการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในรู ป แบบการสั ม มนา ในรู ป แบบการนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยหรือบทความจากประสบการณจริงในการปฏิบัติในสถานศึกษา
Learning Wordview for Professional Teacher, teacher adaptation in crisis situation,
blended education, Virtual learning, Analyze, discuss, trends in education, learning in the
content of Basic education of Early childhood education, and Vocational education that
include non-formal education and informal education in the form of seminars, research
presentation or education journal from real situation in school
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3.4 แผนการศึกษา
ภาคเรียนที่
รายวิชา
1
N0324521 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
N0313515 สะเต็มศึกษา
2
N0324620 โลกทัศนการเรียนรูครูมืออาชีพ
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ความหมายของรหัสวิชา
รหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร ประกอบดวยรหัส 7 หลัก มีความหมายดังนี้
N
หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา
รหัสหลักทีห่ นึ่งและสอง หมายถึง เลขรหัสคณะ
เลข 03
หมายถึง คณะศึกษาศาสตร
รหัสหลักทีส่ ามและสี่
หมายถึง สาขาวิชา
เลข 13
หมายถึง สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอร
เลข 24
หมายถึง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รหัสหลักที่หา
หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน
เลข 5
หมายถึง ชั้นปที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา
เลข 6
หมายถึง ชั้นปที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสหลักทีห่ ก
หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุมวิชา
เลข 1
หมายถึง กลุมวิชาการสอนวิทยาศาสตร
เลข 2
หมายถึง กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน
เลขรหัสหลักสุดทาย
หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชาหรือกลุมวิชา
4. การคิดหนวยกิต
4.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใช เวลาบรรยายหรือ อภิ ป รายป ญ หาไม น อ ยกว า 15 ชั่ ว โมงต อ ภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
4.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมี
คาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
4.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคเรียนภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
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หมวดที่ 4 หลักเกณฑในการประเมินผลผูเรียน
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ผู เรี ย นจะต อ งมี เวลาเรี ย นในรายวิช าหนึ่ ง ๆ ไม น อยกวารอยละ 80 ของเวลาเรีย นทั้ งหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชาเปนแบบ
ระดั บ ขั้ น โดยเป น ไปตามข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว าด วย การศึ กษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2559
ในหมวดที่ 1 ขอ 8 ระบบการจั ดการศึ กษา และในหมวดที่ 5 ข อ 25 การจั ดการศึ กษา (ภาคผนวก จ ) และ
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต พ.ศ.2564 ขอ 15
และขอ 16 (ภาคผนวก ง)
2. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เรียนตองลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร สอบผานและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ตองมีคาเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 เนื่องจากเปนหลักสูตรที่เทียบเคียงกับ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ 5 การประเมินและปรับปรุงกระบวนการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินผลหรือวิธีการวัด (Assessment) ความสามารถ และหรือผลการเรียนรูในเชิงคุณภาพ
อยางชัดเจน
1.1 ประเมินความรู
1.2 ประเมินผลงานที่นําไปใชในสถานศึกษา
1) แผนการจัดการเรียนรู
2) แผนการเปดชั้นเรียน
3) ปฏิบัติการ PLC
4) วิจัยพัฒนาคุณภาพผูเรียน
5) การนําสะทอนผลงานในเวทีระดับนานาชาติ
1.3 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู
2. แนวทางการประเมินและปรับปรุงกระบวนการดําเนินการของหลักสูตร
2.1 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการในระหวางการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 มีการปรับปรุงแผนการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดระยะเวลาที่จัดการเรียน
การสอน โดยมีการประชุมทีมผูสอนและสะทอนผลทุกครั้งหลังการจัดการเรียนการสอน
2.1.2 มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community)
2.2 แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรอยางตอเนื่อง
2.2.1 มีการพัฒนาทีมผูสอนทุกภาคเรียน
3. กรอบแนวทางการประเมิน
เกณฑการวัดและประเมินผล
นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ
ตามโครงการความรวมมือกับ SAEMEO Stem-Ed
หลักการ
1. ภาพรวมเปนการวัดและประเมินผลเพื่อเปนเกณฑการผานหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รนวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู สํ า หรั บ ครู มื อ อาชี พ จาก 3 รายวิ ช า ประกอบด ว ย
1) รายวิ ช าN0324521 การจั ด การเรี ย นรูแ ละการจั ด การชั้ น เรี ย น 2) รายวิ ช า N0324515 สะเต็ ม ศึ ก ษา
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3) รายวิชา N0324620 โลกทัศนการเรียนรูครูมืออาชีพ จํานวน 9 หนวยกิต โดยภาคเรียนที่ 1 ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา N0324521 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน และรายวิชา N0324515 สะเต็มศึกษา
และภาคเรียน ที่ 2 ลงทะเบียนเรียน รายวิชา N0324620 โลกทัศนการเรียนรูครูมืออาชีพ ดังนั้น ในแตละ
ภาคเรียน จะมีการตัดสินผลคะแนนตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่
1

2

รายวิชา
N0324521 การจัดการเรียนรูและการจัดการ
ชั้นเรียน
N0324515 สะเต็มศึกษา
N0324620 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2. เปนการวัดและประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ประเมินจากสมรรถนะ 3 ดาน
ดังนี้ 1) ดานความรู 2) ดานทักษะ และ 3) ดานคุณลักษณะ
3. การใหระดับคะแนนเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้
เกรด
คะแนน
A
80+
B+
76 - 80
B
71 - 75
C+
66 - 70
C
61 - 65
D
50 - 60
หมายเหตุ ระดับคะแนนไมต่ํากวา B จึงถือวาผานการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
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รายละเอียดเกณฑการประเมิน
สมรรถนะ
* ดานความรู
(น้ําหนัก 30)
* ซีมีโอกับ
มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบเปน
ผูประเมิน
* ดานทักษะ
(น้ําหนัก 60)
* แผนการจัด
การเรียนรูและเปด
ชั้นเรียน (STEM
Facilitator และ
ศึกษานิเทศก
เปนผูประเมิน)
* งานวิจัยและบทความ
(อาจารยมหาวิทยาลัย
เปนผูประเมิน)

* ดานคุณลักษณะ
(* อาจารย
มหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศกและ
STEM Facilitator
ประเมินรวมกัน)

ตัวชี้วัด

วิธีการ

- องคความรูเกี่ยวกับ - ทดสอบ
สะเต็มศึกษา(วิทย/
คณิต)
- ความรูเกี่ยวกับการ - ทดสอบ
จัดการเรียนรู
- แผนการจัดการ
เรียนรู
- การเปดชั้นเรียน
3 ครั้ง

เครื่องมือ

น้ําหนัก

- แบบทดสอบ

15

- แบบทดสอบ

15

- ประเมินแผน - แบบประเมินแผน

20

- สังเกต
ชั้นเรียน
- ประเมิน
การจัดการ
เรียนรู

20

- แบบสังเกตชัน้ เรียน

ระยะเวลาการ
ประเมิน
- สิ้นสุดโครงการ

- ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
รวมประเมิน 2 ครั้ง
ใน 2 ภาคเรียน

- แบบประเมินการ
จัดการเรียนรู

- การปฏิบัติการวิจัย - ใหคําปรึกษา
ชั้นเรียน
- ดูพฤติกรรม
(Independence
การทํางาน
Study)
- การเขียนบทความ
วิจัย

- แบบประเมินคุณภาพ
วิจัยชั้นเรียน

20

- แบบประเมินคุณภาพ
บทความ

10

- ความรับผิดชอบ
- สังเกต
- ความมีวินัย - ความ พฤติกรรม
มุงมั่น - ความตั้งใจ –
ความใฝรูใฝเรียน
- ความตรงตอเวลา

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน

10

- ภาคเรียนที่ 1
ประเมินโครงราง
การวิจัยและ
เครื่องมือ
- ภาคเรียนที่ 2
ประเมินการเก็บ
รวบรวมขอมูล
และรายงานวิจัย
- ภาคเรียนละ
1 ครั้ง
รวมประเมิน 2 ครั้ง
ใน 2 ภาคเรียน
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ที่มา : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณโครงการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพความรวมมือกับ
SEMEO STEM-ED, 2021.
สรุป : ชิ้น งานที่ ครูตองทํ า มี ดังนี้ 1) แผนการจัดการเรีย นรู และเปดชั้น เรียนอยางนอย 3 วงรอบ 2) วิจั ย
การคน ควาอิสระ (IS) และ 3) บทความวิชาการ / บทความวิจัย / บทความปกิณกะที่เปนเรื่องเลาเราพลัง
ที่เกี่ยวของการงาน IS
เครื่องมือ/แบบประเมินที่ใชในการประเมินการเรียนรู
ลําดับ
1

ขอสอบองคความรูเกี่ยวกับ
สะเต็มศึกษา(วิทย/คณิต)

* สอบ

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
* มีนาคม 2565

2

ขอสอบความรูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู
แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู

* สอบ

* มีนาคม 2565

* ประเมินแผนการ
จัดการเรียนรูที่ครู
ออกแบบและนําไป
เปดชั้นเรียน

* ทุกครั้งที่มีการ
เปดชั้นเรียนอยาง
นอย 3 ครั้ง
* รวบยอดภาค
เรียนละ 1 ครั้ง

4

แบบสังเกตชั้นเรียน

5

* STEM
Facilitator
* ศึกษานิเทศก
-

6

แบบฟอรมการเขียนวิจัย
ปฏิบัติการ (Classroom
Action Research)
แบบประเมินงานวิจยั ชั้นเรียน

* สังเกตและบันทึก * ทุกครั้งที่มีการ
เปดชั้นเรียนอยาง
นอย 3 ครั้ง
-

* ประเมินคุณภาพ
งานวิจัย

* อาจารย
มหาวิทยาลัย

7

แบบฟอรมการเขียนบทความ

3

เครื่องมือ

วิธีการประเมิน

-

* ภาคเรียนตน
ประเมินโครงราง
* ภาคเรียนปลาย
ประเมินฉบับ
สมบูรณ
-

ผูประเมิน
* มหาวิทยาลัย
และซีมีโอ
* มหาวิทยาลัย
และซีมีโอ
* STEM
Facilitator
* ศึกษานิเทศก

-
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8

เครื่องมือ
แบบประเมินบทความ

วิธีการประเมิน
* ประเมินคุณภาพ
บทความ
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ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
* ภาคเรียนปลาย
เดือนมีนาคม
2565

ผูประเมิน
* อาจารย
มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ก
บันทึกความรวมมือทางวิชาการหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โครงการความรวมมือคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ กับศูนยภูมิภาคอาเซียน
วาดวยสะเต็มศึกษา (SEAMEO)
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ภาคผนวก ข
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํางานหลักสูตร
Pre-degree และ Non-degree
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ
ประวัติการศึกษา
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
กศ.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2545
กศ.บ (วิทยาศาสตร-ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
วารสารระดับชาติ (National Journal)
สิงหา ประสิทธิ์พงศ, ชาติชาย โคกเขา, สมภพ อินทสุวรรณ และวชิรพัฒน จิวานิจ. (2562) “การพัฒนาการ
จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถ ในการแกปญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5” วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 12(2), 89-103.
ชาติชาย โคกเขา, สิงหา ประสิทธิ์พงศ, สมภพ อินทสุวรรณ และวชิรพั ฒ น จิวานิจ. (2562) “การจัดการ
เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การลําเลียงน้ําและ แรธาตุของพืช เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5” วารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. 30(2), 57-71.
อยุวัฒน วรรณโร, สิงหา ประสิทธิ์พงศ และสมภพ อินทสุวรรณ.(2561) “การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานในรายวิ ช าชี ว วิ ท ยาต อ การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย างมี วิ จ ารณญาณของนั ก เรีย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5” วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. 29(3),
31-43.
วารสารระดับนานาชาติ (International Journal)
B Kusindrastuti, M G Reyesl, S Rakkapao and S Prasitpong. ( 2019) " Examination of Thai
freshmen's understanding on vectors using a model analysis technique" Journal of
Physics: Conf. Series, 1380 (1), 012014
Singha Prasitpong and Suttida Rakkapao. (2019) “ Investigation of Thai university students'
scientific reasoning abilities” Journal of Physics: Conf. Series, 1287(1),012020
Suttida Rakkapao and Singha Prasitpong. ( 2018) “ Use of model analysis to analyse Thai
students’ attitudes and approaches to physics problem solving”. European Journal
of Physics. 39, 1-14.
บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference)
พิชญสินี เจดียรัตน, สิงหา ประสิทธิ์พงศ และ อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท.(2563) “การพัฒนาการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4: ทฤษฎีการ
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ปฏิบัติการในชั้นเรียน” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจําป 2563
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 1 ณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563, 1562-1568.
ภารดี รั ต นจามิ ต ร, สิ งหา ประสิ ท ธิ์ พ งศ .(2563) “การศึ ก ษาความเข า ใจของนั ก เรี ย น เรื่ อ ง แรงและกฎ
การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 30 ประจําป 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 1
ณ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ จั ง หวั ด พั ท ลุ ง วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2563,
1577-1582.
สถิติ เลื่อนแกว, สิงหา ประสิทธิ์พงศ เเละธนิยา เยาดํา.(2563) “การพัฒนาความเขาใจในแนวคิด เรื่อง ไฟฟา
สถิ ต ของนั กเรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 5 ดว ยวิธีการจัด การเรีย นรูแบบวัฏ จักรการเรีย นรู 7 ขั้ น ”
การประชุ มวิ ช าการระดั บ ชาติ มหาวิท ยาลัย ทัก ษิณ ครั้งที่ 30 ประจํ าป 2563 และการประชุ ม
วิ ช าการระดั บ ชาติ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ครั้ ง ที่ 1 ณ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563, 1598-1604.
นัน ทิ ชา ทวี รัตน, สิงหา ประสิทธิ์พงศ และ อรุณ รัศมิ์ วณิ ช ชานนท .(2563) “การพัฒ นาการจัดการเรีย นรู
ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซพลิซิทรวมกับรูปแบบการสอน 5R เพื่อสงเสริมความเขาใจ
คําศั พท ชีววิทยาของนั กเรียนชั้น มัธยมศึกษาป ที่ 5” การประชุมวิชาการระดับ ชาติ มหาวิทยาลั ย
ทั ก ษิ ณ ครั้ งที่ 30 ประจํ าป 2563 และการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สั ง คมศาสตร ครั้ ง ที่ 1 ณ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ จั ง หวั ด พั ท ลุ ง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563, 1614-1621.
กัญญวรา สมประดิษฐ, สิงหา ประสิทธิ์พงศ และ อรุณรัศมิ์ วณิ ชชานนท.(2563) “การพัฒนาการใหเหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสราง
ข อโต แ ย ง” การประชุ มวิ ช าการระดับ ชาติ มหาวิท ยาลัย ทั กษิ ณ ครั้ งที่ 30 ประจํ าป 2563 และ
การประชุ มวิช าการระดั บ ชาติ คณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 1 ณ สถาบั น วิจัย และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563, 1622-1629
หฤทธิ์ แซค,ู อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท และสิงหา ประสิทธิ์พงศ.(2563) “การพัฒนากระบวนการกลุมและเจตคติ
ตอวิชาชีววิทยาโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ขั้นรวมกับเกม วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 4” การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ มหาวิท ยาลัย ทั ก ษิ ณ ครั้งที่ 30 ประจํ าป 2563 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 1 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563, 1630-1637.
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2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง
ประวัติการศึกษา
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2543
กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540
ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference)
ศุภาพิชญ ขาวผอง วิภาฤดี วิภาวิน ชวนพิศ ชุมคง.(2563).ผลการใชวิธีสอนอานแบบ SQ3R โดยใชเรื่องราว
ในท อ งถิ่ น จั งหวัด สงขลาที่ มี ตอความสามารถในการอานจับ ใจความและผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย น
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3. ในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 51 (The 51st National Graduate Research E-Conference, 2020)
(หนา98-108) 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา รูปแบบออนไลน
พิกุล พูลสวัสดิ์ ชวนพิศ ชุมคง วิภาฤดี วิภาวิน (2562). “การพัฒนาการทางดานการฟงและการพูดของเด็ก
ปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 โดยการจัดการเลานิทานอีสปรวมกับกิจกรรมเกมการศึกษา
ในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัยครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education
beyond the Future” (หนา1810-1819) 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ สงขลา
นวพร เทพแสง ชวนพิศ ชุมคง กิตติธัช คงชะวัน.(2562) ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
รวมกับเทคนิคการใชคาถามที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในดานการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัยครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future” (หนา 1857-1869) 18-19
กรกฎาคม 2562 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ สงขลา
สุนารี นวลจันทร ชวนพิศ ชุมคง วิภาฤดี วิภาวิน (2562). “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการทํางานกลุม เรื่อง ระบบจํานวนจริงโดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
รวมกับเกมคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ศึกษาศาสตรวิจัยครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future,”
(หนา1979-1988) 18-19 กรกฎาคม 2562 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ สงขลา
บทความในที่ประชุมระดับนานาชาติ (International Conference)
Nipa Ditthasuwan Chatchawi Kaeomani Chuanphit Chumkhong. (2019) “Effectiveness of
Bilingual Story Telling with Multimedia on Thai Listening and Speaking of Young
Children Using Malayu Dialect as a Mother Tongue”. Education and Learning in
a Changing World. (pp.352-355)17 February 2019, Thaksin University, Thailand.
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3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
ประวัติการศึกษา
กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2547
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540
ป.พยบ. (พยาบาลศาสตรและผดุงครรภ) วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ, 2530
ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
วารสารระดับชาติ (National Journal)
วิลาลัย โพธิ์ทอง, มนตรี แยมกสิกร, ทยาดา รัตนภิญโญวานิช, อมลวรรณ วีระธรรมโมและปยาภรณ
พิชญาภิรัตน. (2564). “การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพของเครือขายที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา The Evaluation of
Teacher Profession Development from Implementing Professional Learning
Community (PLC) from the Teacher Council of Thailand’s teacher networks,”
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (11), 182-199.
อมลวรรณ วีระธรรมโม, วิทวัฒน ขัตติยะมาน, ชวพงษ เมธีธรรมวัฒน, สุเทพ สันติวรานนท และฐากร สิทธิโชค.
(2562). “การพัฒนารูปแบบและกลไกการเสริมสรางวินัยในสถานศึกษาดานจิตอาสาเสียสละ เห็นอก
เห็นใจผูอื่น,” วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 19(1), 40-46.
บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference)
Amonwan Wirathammo , Panatchakorn Pittiyakul and Kaweechate Pia.(2563). Student’s
Reading Writing and Analytical Thinking Skills Development by Using the Royal
Guidance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama 9) with Professional
Learning Community (PLC) for The Students in Basic Education Level. ในการประชุม
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 51 (The 51st National Graduate
Research E-Conference, 2020) 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา รูปแบบ
ออนไลน
อมลวรรณ วีระธรรมโม วิทวัฒน ขัตติยะมาน นพเกา ณ พัทลุง เชาวรัตน สัตยานุรักษ.(2563). การติดตาม
ประเมินโครงการชุมชนประเภท ก ที่รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟา โรงไฟฟาจะนะ จังหวัด
สงขลา ประจําปงบประมาณ 2561.ในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 51 (The 51st National Graduate Research E-Conference, 2020) 18 ธันวาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา รูปแบบออนไลน
ศิริวรรณ บุญแสง, วิทวัฒน ขัตติยะมาน และอมลวรรณ วีระธรรมโม. (2562) “การจัดการเรียนรูวิชาการศึกษา
คนควาและการสรางองคความรู ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมเพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู
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ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัย
ครั้ ง ที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน า 1821-1831)
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ.
อมรรัตน ไชยสุวรรณ อมลวรรณ วีระธรรมโม วิทวัฒ น ขัตติยะมาน. (2562) “การประเมินคุณภาพหลักสูตร
การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร แ ละคอมพิ วเตอร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใชรูปแบบ CIPPIEST” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ศึ ก ษ าศาส ต ร วิ จั ย ค รั้ ง ที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future”
(หนา1989-1999). วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ.
ศิริวรรณ บุ ญแสง วิทวัฒ น ขัตติ ยะมาน อมลวรรณ วีระธรรมโม (2562) “การจัดการเรียนรูวิชาการศึกษา
คนควาและการสรางองคความรู ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมเพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” (หนา1821-1831) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ศึ ก ษ าศ าส ต ร วิ จั ย ครั้ ง ที่ 6 “ Innovative Research and Education beyond the Future”
18-19 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ
อมรรัต น ไชยสุ วรรณ อมลวรรณ วีระธรรมโม วิทวัฒ น ขัตติ ยะมาน.(2562) “การประเมินคุ ณภาพหลักสูต ร
การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร แ ละคอมพิ วเตอร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใชรูปแบบ CIPPIEST” (หนา1989-1999) ในการประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ ศึ ก ษาศาสตร วิ จั ย ครั้ งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond
the Future” 18-19 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ
อมลวรรณ วี ร ะธรรมโม, วิ ท วั ฒ น ขั ต ติ ย ะมาน, ชวพงษ เมธี ธ รรมวั ฒ น , สุ เ ทพ สั น ติ ว รานนท และ
ฐากร สิทธิโชค. (2562) การพัฒนารูปแบบและกลไกการเสริมสรางวินัยในสถานศึกษาดานจิตอาสา
เสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอื่น. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ป19(1), 40 – 46.
บทความในที่ประชุมระดับนานาชาติ (International Conference)
Kaweechate Pia & Amonwan Wirathammo. (2019) “ Active Learning Instructions By Using
Songs As Media To Develop Learning In English Vocabulariesล ” In 11th Grade
Secondary Students At Kanlayaneesi Thammarat School Education and Learning in a
Changing World. (P.59-66) 17 February 2019, Thaksin University, Thailand.
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัศรเบศวณ เวชวิริยะสกุล
ประวัติการศึกษา
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2545
วท.บ. (คหกรรมศาสตร) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2537

- 45 -

มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา

ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
บทความในที่ประชุมระดับนานาชาติ (International Conference)
Rattana Ngantaveelertsin Chatchawi Kaeomani Phatsarabet Wetwiriyasakun. (2019)
“Enhancement of Learning Experience by Local Food in Project in Narathiwas And
Questioning Technique for Scientific Basic Knowledge of Preschool Children”
Education and Learning in a Changing World. (pp.91-95) 17Fabruary 2019, Thaksin
University, Thailand
บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference)
ธันยกานต เกียรติขวัญบุตร พัศรเบศวณ เวชวิริยะสกุล ชัชวีร แกวมณี (2563).ผลการสอนอานแจกลูกสะกดคํา
รวมกับการใชสื่อประสม กรณีศึกษานักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 4. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ศึกษาศาสตรวิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูความเสมอภาค”
Moving Towards Innovative, Transformative and Equitable Education. (หนา 2268-2283)
2-3 กรกฎาคม 2563 ออนไลน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ระวิวรรณ กงชัยภูมิ พัศรเบศวณ เวชวิริยะสกุล วิภาฤดี วิภาวิน.(2563).การจัดการเรียนรูดวยการสืบเสาะหา
ความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิค KWLH Plus ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเรื่องสารและสวนประกอบของสารและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตรวิจัย”ครั้งที่ 7 “นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูความเสมอภาค”Moving Towards Innovative, Transformative
and Equitable Education.(หนา 2552-2564) 2-3 กรกฎาคม 2563 ออนไลน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี
พัศรเบศวณ เวชวิริยะสกุล, ชัชวีร แกวมณี, ฒามรา พรหมหอม, สุมณฑา เอมเอก, จิยาลักษณ ศรีประสม, และ
อดิ ศั ก ดิ์ คชสงคราม. (2562). การศึก ษาองค ป ระกอบการพั ฒ นาครูที่ ส งเสริ ม สมรรถนะการสอน
วิทยาศาสตร โดยยึดหลักการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูของโรงเรียนเครือขายตนแบบ
จังหวัดสงขลา.ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจําป 2562 วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.(หนา440-447). 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล
สงขลา. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

- 46 -

มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน
ประวัติการศึกษา
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547
กศ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2530
ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
วารสารระดับชาติ (National Journal)
อมลวรรณ วี ร ะธรรมโม, วิ ท วั ฒ น ขั ต ติ ย ะมาน, ชวพงษ เมธี ธ รรมวั ฒ น , สุ เ ทพ สั น ติ ว รานนท และ
ฐากร สิทธิโชค. (2562) การพัฒนารูปแบบและกลไกการเสริมสรางวินัยในสถานศึกษาดานจิตอาสา
เสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอื่น. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 19 (1) 40-46
บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference)
Amonwan Wirathammo, Panatchakorn Pittiyakul and Kaweechate Pia.(2563). Student’s
Reading Writing and Analytical Thinking Skills Development by Using the Royal Guidance
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama 9) with Professional Learning
Community (PLC) for The Students in Basic Education Level. ในการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 51 (The 51 st National Graduate Research
E-Conference, 2020) 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา รูปแบบออนไลน.
อมลวรรณ วีระธรรมโม วิทวัฒน ขัตติยะมาน นพเกา ณ พัทลุง และเชาวรัตน สัตยานุรักษ.(2563)
การติดตามประเมินโครงการชุมชนประเภท ก ที่รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟา โรงไฟฟา
จะนะ จังหวัด สงขลา ประจําปงบประมาณ 2561.ในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 51 (The 51st National Graduate Research E-Conference, 2020)
18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา รูปแบบออนไลน.
อนุวัฒน มากชูชิต มาโนช ดินลานสกูล และวิทวัฒน ขัตติยะมาน.(2563). การสรางหนังสือภาพ เรื่อง คํานาม
โดยใชวิธีการสอนแบบมโนทัศน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3.ในการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 51 (The 51st National Graduate Research
E-Conference, 2020) 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา รูปแบบออนไลน
ศิริวรรณ บุ ญแสง วิทวัฒ น ขัตติย ะมาน อมลวรรณ วีระธรรมโม (2562) “การจั ดการเรียนรูวิชาการศึ กษา
คนควาและการสรางองคความรู ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมเพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”ในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตรวิจัยครั้ง
ที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หนา1821-1831)
18-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ สงขลา
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อมรรัตน ไชยสุวรรณ อมลวรรณ วีระธรรมโม วิทวัฒน ขัตติยะมาน.(2562) “การประเมินคุณภาพหลักสูตร
การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร แ ละคอมพิ วเตอร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใชรูปแบบ CIPPIEST” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ศึ ก ษ าศ าส ต ร วิ จั ย ค รั้ ง ที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future”
(หนา1989-1999) 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ สงขลา
6. นางสาวอภิรัตนดา ทองแกมแกว
ประวัติการศึกษา
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน, 2554
ประกาศนียบัตร (การจัดการและบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฎจันทรเกษม, 2543
ผลงานทางวิชาการ
อภิรัตนดา ทองแกมแกว.(2564).การสงเสริมพัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย. ในการประชุม
วิชาการ ระดับชาติ หัวขอ “หลักสูตรและการสอนในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง”Curiculum
and Instruction in a Changing Word (หนา 455-462) 24 มกราคม 2564 ออนไลน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
Apiratda Thongkamkaew.2019. Early Childhood Learning Management Model Study In
Songkhla Province. Education and Learning in a Changing World. (pp.87-90)
17 Fabruary 2019, Thaksin University, Thailand.
Sudarat chuayanun Apiartda Thongkamkaew Viparuedee Vipavin.(2019) .Learning
Experience To The Montessori Method By Activity Of Cooking To Develop The Basic
Mathematical Skill Of Early Childhood. Education and Learning in a
Changing World. (pp.87-90) 17 February 2019, Thaksin University, Thailand.
ตําราหรือหนังสือ
อภิรัตนดา ทองแกมแกว. (2561). การพัฒนาเด็กปฐมวัยดานภาษา นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อภิรัตนดา ทองแกมแกว. (2561). การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในจังหวัดสงขลา. สงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
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7. อาจารย ดร.เกษม เปรมประยูร
ประวัติการศึกษา
ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2556
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2549
ศษ.บ. (การมัธยมศึกษา(การสอนฟสิกส-คณิตศาสตร)) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2546
ผลงานทางวิชาการ
วารสารระดับชาติ
สุวรรณี เปลี่ยนรัมย และเกษม เปรมประยูร. (2563) “ความคลองแคลวเชิงกระบวนการทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตรที่ใชวิธีการเปด. “ วารสารคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. 31(1). ,85-98.
เกษม เปรมประยูร และสุวรรณี เปลี่ยนรัมย. (2562). “ศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครูที่ใชนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการเปด, วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 42(1), 33-52.
บทความในที่ประชุมระดับชาติ
มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ สุธาสินี บุญญาพิทักษ และเกษม เปรมประยูร. (2563). “การวิเคราะหประสบการณการ
จัดการศึกษาในบริบทที่หลากหลาย : ฐานคิดและ แนวทางของการพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมกับโรงเรียน ขนาดเล็กและถิ่นทุรกันดารในประเทศไทย,” การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10. (หนา 1 – 13). ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563.
เชียงใหม : มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม.
8. อาจารย ดร.ธนิกา วศินยานุวัฒน
ประวัติการศึกษา
ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2563
วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552
ผลงานทางวิชาการ
วารสารระดับนานาชาติ
Vasinayanuwatana, T., Teo, T. W., & Ketsing, J. (2021). “Shura-infused STEM professional
learning community in an Islamic School in Thailand,” Cultural Studies of Science
Education. 16, 109–139.
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บทความในที่ประชุมระดับนานาชาติ
Vasinayanuwatana, T., Pongsophon, P., Chattham, N. & Ketsing, J. (2018). Science Teachers’
Perceptions on STEM Education. 2018 International Conference of East-Asian
Association for Science Education, National Dong Hwa University, Hualian, Taiwan
วารสารระดับชาติ (National Journal)
ธนิกา วศินายนุวัฒ น, ธัญวรัตน ปนทอง และชาตรี ฝายคําตา. (2561). “แนวโนมปจจุบันของการผลิตและ
พัฒ นาครูวิทยาศาสตร,” วารสารบัณ ฑิ ตศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. 12(2), 82-104.
ธนิ ก า วศิ น ายนุ วั ฒ น และชาตรี ฝ า ยคํ า ตา. (2561). “ความเข าใจต อ การสื บ เสาะหาความรูข องนิ สิ ต ครู
วิทยาศาสตร,” วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.
ฉบับพิเศษ (5), 62-72.
ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ (เชน งานสรางสรรคระดับชาติ/นานาชาติ, ประสบการณจากสถาน
ประกอบการ,ผลงานวิชาการรับใชสังคม เปนตน)
ชื่อผลงาน
จัดโดย
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