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หลักการและเหตุผล 

ในโลกสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication 
Technology: ICT) อย่างรวดเร็ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่ระบบการศึกษาและครูประจ าการต้องน าความทันสมัย
เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การได้เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลายและมีความน่าสนใจจะ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและนอกจากนั้นจะท าให้ผู้เรียนน าทักษะด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการปรับใช้การเรียนในอนาคต การใช้ชีวิตประจ าวันและด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน  
นอกจากนีเ้ทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นผู้ช่วยครูในการที่ท าหน้าที่ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ทั้งการน าข้อมูลเข้า 
การประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ และเผยแพร่ต่อไปยังผู้ เรียน หรือผู้ใช้ให้สามารถได้ใช้
ผลผลิตนั้นอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงกับความต้องการได้ทันท่วงท ี

ภารกิจของครูนอกจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้ว ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพครูในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพไว้ว่า ครูจะต้องท ากิจกรรม 7 กิจกรรม คือ (1) การวิเคราะห์หลักสูตร (2) การ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย (4) การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งและ
สื่อการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียน (5) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้านเน้นองค์รวมและ
เน้นพัฒนาการ   (6) การใช้ผลการประเมินเพ่ือแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และ (7) การใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนและการสอนของตนเอง  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของครูผู้สอนที่จะช่วย
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพราะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action 
Research-CAR) เป็นกิจกรรมและเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานยังผลให้ครูเกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสร้างสรรค์ในสภาพความส าเร็จ และปัญหาของการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง อันน าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการรับรู้ไตร่ตรอง ตัดสินใจ ปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนาและ
แปรเปลี่ยนตนเองอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เน้นรูปแบบการให้ความรู้ 
ค าแนะน าติดตามประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ (Coaching and Mentoring) ระหว่างการปฏิบัติการสอนและ
การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจริง โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครนม ได้เล็งเห็นและตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมฯ เรื่องนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบเทคนิคและ
วิธีการ 
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การท าวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียนที่ถูกต้องมีคุณภาพ ตรงตามกรอบการวิจัย และตรงตามหลักเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และสามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการ
พัฒนาครู ตามนโยบายต่อไป 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้จัดท าโครงการการใช้ ICT ในการเรียนการสอนและการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาครูประจ าการ ให้สามารถน า ICT มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ทั้งสื่อออนไลน์ โปรแกรมออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งน า ICT ไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการวิจัย การน า 
ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และเมื่อบรมครบตามหลักสูตรแล้วมีรายงานการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีการน า ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยหลักสูตรดังกล่าวจะมีวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ท าหน้าที่
พัฒนาความรู้ เสริมทักษะและประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งสะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้เข้ารับการพัฒนา 
 
จุดประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ ICT ในการเรียนการสอน 
และการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีวิทยาการวิจัยในชั้น 
เรียนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินที่ก าหนดไว้  

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  

4. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ และการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน ระหว่างนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเครือข่ายทางการศึกษาในอนาคต 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 
 ครูประจ าการที่เข้าร่วมโครงการหลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วต้องจัดท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่มีการน า ICT ไปใช้ในการเรียนการสอน โดยมีทีมวิทยากรตามโครงการเป็นพ่ีเลี้ยงตลอด
ระยะเวลาที่ท าวิจัย 
  
กลุ่มเป้าหมายและเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครูประจ าการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีความรู้พ้ืนฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รับสมัครจ านวน 4 รุ่น รุ่นละ ไม่เกิน 30 คน 
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ประเด็นสาระ/โครงสร้างหลักสูตร 
 
 สาระของหลักสูตรมีส่วนส าคัญ  2 ส่วน ดังนี้ 

1.  การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 
1.1 การใช้สื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรู้ 
1.2 การใช้โปรแกรม  Google Classroom 
1.3 การใช้โปรแกรม Kahoot 
1.4 การสืบค้นข้อมูลวิจัยในฐานข้อมูลออนไลน์ 

2. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
2.1 แนวคิดหลักการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
2.2 การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
2.3 การก าหนดวิธีการแก้ปัญหา/แนวทางแก้ปัญหา 
2.4 วิธีด าเนินการวิจัย/วิธีการแก้ปัญหา 
2.5 การเขียนโครงร่างการวิจัย และการเขียนรายงานเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
2.6 การน าเสนอโครงร่างการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 
ตารางเวลาการจัดกิจกรรมการพัฒนา 
 
 หลักสูตร การใช้ ICT ในการเรียนการสอนและการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มีการด าเนินงาน 3 
ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ในประเด็นสาระของหลักสูตรทั้งการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ และ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (2 วัน ต่อเนื่อง) 

ระยะที่ 2 การน าความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT ในการเรียนการสอนและการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ภาคทฤษฎีการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สู่การปฏิบัติงานในชั้นเรียนโดยเน้นระบบ 
Coaching Mentoring Supervision และ Professional Learning Community โดยใช้ระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เช่น Line และ Facebook เป็นต้น และด าเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประจ าการ
ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ  ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน หลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ระยะที่ 3 การน าเสนอผลงานของครูประจ าการที่เข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคล และการสะท้อนผล
การปฏิบัติงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยครปูระจ าการที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดกิจกรรม PLC 
ร่วมกับคณะวิทยากรประจ าโครงการพร้อมน าเสนอผลงานของตนเองหลังจากเข้าร่วมอบรมในระยะที่ 1 และ
ด าเนินการน า ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนรุ้และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ในระยะที่ 2 การด าเนินงานใช้
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (2 วัน ต่อเนื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาครูประจ าการ : การใช้ ICT ในการเรียนการสอนและการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม 

 

สาระการฝึกอบรม 
 

ระยะที่ 1 (12 ชั่วโมง) ระยะที่ 2 (2 เดือน) ระยะที่ 3 (12 ชั่วโมง) 
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
1.การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 การใช้สื่อมัลติมีเดียในการ
จัดการเรียนรู้ 
  1.2 การใช้โปรแกรม Google 
Classroom  
  1.3 การใช้โปรแกรม Kahoot 
  1.4 การสืบค้นข้อมูลวิจัยใน
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
2.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
2.1 แนวคิดหลักการวิจัยในชั้น 
เรียน  

  2.2 การวิเคราะห์ปัญหาการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 
  2.3 การก าหนดวิธีการแก้ปัญหา/
แนวทางแก้ปัญหา 
  2.4 วิธีด าเนินการวิจัย/วิธีการ
แก้ปัญหา 
  2.5 การเขียนโครงร่างการวิจัย 
และการเขียนรายงานในชั้นเรียน 
  2.6 การน าเสนอโครงร่างการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

การน าความรู้จากการอบรม 
สู่ชั้นเรียน 
1.การใช้ ICT ในการเรียนการสอน 
2.การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

กิจกรรมการน าเสนอผลงาน
รายบุคคล การสะท้อนผล  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.ผลการน า ICT ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
2.รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน 
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ก าหนดการฝึกอบรม 
 

ระยะที่ 1 (12 ชั่วโมง) ระยะที่ 2 (2 เดือน) ระยะที่ 3 (12 ชั่วโมง) 
กิจกรรมหลัก วันที่ 1 
08.00-09.00 น. 
ลงทะเบียน 
09.00-12.00 น. 
1การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 การใช้สื่อมัลติมีเดียในการ
จัดการเรียนรู้ 
  1.2 การใช้โปรแกรม Google 
Classroom  
12.00-13.00 น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. 
1.การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 
  1.3 การใช้โปรแกรม kahoot 
  1.4 การสืบค้นข้อมูลวิจัยใน 
16.00-18.00 น. 
กิจกรรมล่องเรือชมความสวยงาม
ของสองฝั่งแม่น้ าโขง  
กิจกรรมหลัก วันที่ 2 
08.00-09.00 น. 
ลงทะเบียน 
09.00-12.00 น. 
2.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
2.1 แนวคิดหลักการวิจัยในชั้น 
เรียน  

  2.2 การวิเคราะห์ปัญหาการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 
  2.3 การก าหนดวิธีการแก้ปัญหา/
แนวทางแก้ปัญหา 
12.00-13.00 น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

การน าความรู้จากการอบรม 
สู่ชั้นเรียน 
การให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตลอด
ระยะเวลาที่น าความรู้จากการ
อบรมระยะที่ 1 มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

กิจกรรมการน าเสนอผลงาน
รายบุคคล การสะท้อนผล และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.ผลการน า ICT ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
2.รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน 
 
กิจกรรมหลัก วันที่ 1 
08.00-09.00 น. 
ลงทะเบียน 
09.00-12.00 น. 
น าผลการน า ICT ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และรายงานการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน รายบุคคล 
12.00-13.00 น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. 
น าผลการน า ICT ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และรายงานการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน รายบุคคล 
16.00-18.00 น. 
กิจกรรมไหว้พระธาตุพนม ชมบ้าน
โฮจิมินต์ และรับประทานอาหาร
เย็น 
 
กิจกรรมหลัก วันที่ 2 
08.00-09.00 น. 
ลงทะเบียน 
09.00-12.00 น. 
น าผลการน า ICT ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และรายงานการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน รายบุคคล 
12.00-13.00 น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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ระยะที่ 1 (12 ชั่วโมง) ระยะที่ 2 (1 เดือน) ระยะที่ 3 (12 ชั่วโมง) 
13.00-16.00 น. 
2.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
  2.4 วิธีด าเนินการวิจัย/วิธีการ
แก้ปัญหา 
  2.5 การเขียนโครงร่างการวิจัย 
และการเขียนรายงานในชั้นเรียน 
  2.6 การน าเสนอโครงร่างการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 
หมายเหตุ   
1.รวมค่าอาหารกลางวัน เบรกเช้า-
บ่ายในวันแรก และอาหารกลางวัน 
เบรกเช้า บ่าย ในวันที่ 2 

 13.00-16.00 น. 
การสะท้อนผลภาพรวมโครงการ
จากคณะวิทยากรและการมอบ
เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   
1.รวมค่าอาหารกลางวัน เบรกเช้า-
บ่ายในวันแรก และอาหารกลางวัน 
เบรกเช้า บ่าย ในวันที่ 2 

 
 
ก าหนดการจัดอบรมตามหลักสูตร 
 
 มีการอบรม จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 30 คน ดังนี้ 
รุ่นที่อบรม/ระยะเวลา ระยะที่ 1 (12 ชม.) ระยะที่ 2 (2 เดือน) ระยะที ่3 (12 ชม.) 

รุ่นที่ 1 วันที่  8-9 ก.ค.60 ก.ค.-ส.ค60 วันที่ 19-20 ส.ค.60 
รุ่นที่ 2 วันที่  15-16 ก.ค.60 ก.ค.-ส.ค.60 วันที่ 26-27 ส.ค.60 
รุ่นที่ 3 วันที่  22-23 ก.ค.60 ก.ค.-ก.ย.60 วันที่ 1-2 ก.ย.60 
รุ่นที่ 4 วันที่ 5-6ส.ค.60 ส.ค.-ก.ย.60 วันที่ 9-10 ก.ย.60 

 
สถานที่ฝึกอบรม 
  

โรงแรมไอโฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
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วิทยากรประจ าโครงการ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูก าแพง  คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ 

การศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิราศ จันทรจิตร  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรม 

การจัดการเรียนรู้  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
4. อาจารย์ ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนครพนม 
5. อาจารย์จารุวรรณ  เขียวน้ าชุม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนครพนม 
6. อาจารย์วรรณธิภา  อุนารัตน์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
 

1.  ครูประจ าการน าความรู้ด้าน ICT ทีไ่ด้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ครูประจ าการที่เข้าร่วมโครงการมีรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง 
 

การวัดผล/ประเมินผลโครงการ  
 

1. การประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ICT และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 

2. ประเมินความสามารถของครูในการน า ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และการท าวิจัยปฏิบัติการ   
ในชั้นเรียน  

3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4.  ประเมินรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูที่เข้าร่วมโครงการ 

 

อัตราค่าลงทะเบียน 
 

1. ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท/คน (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
2.  การบริการทีจ่ะได้รับจากโครงการ 

2.1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
2.2 อาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย ของวันแรกท่ีอบรมของระยะที่ 1 และระยะที่ 3 
2.3 อาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย ของวันที่ 2 ของการอบรมระยะท่ี 1 และระยะท่ี 3 
2.4 กิจกรรมการล่องเรือในระยะที่ 1 และค่าใช้จ่ายในการไหว้พระธาตุพนม ชมบ้านโฮจิมินต์  

ในระยะที่ 3 
2.5 เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการ 
2.6 การให้ค าแนะน า ปรึกษาของวิทยากรประจ าโครงการ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 

 
********************************** 
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ประวัติวิทยากร 
 

1. ชื่อ – สกุล   รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูก าแพง   
2. ข้อมูลส่วนตัว 

2.1 วัน เดือน ปีเกิด  วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2516 
2.2 ภูมิล าเนา   อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
2.3 สถานที่ท างาน  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.4 สถานที่ติดต่อ  บ้านเลขท่ี 1/93  ม. วิลล่านารา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
2.5 โทรศัพท์   097 -1979959 
2.6 E-mail address  choochowwalit@hotmail.com 
 

3. ประวัติการศึกษา (เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน) 
พ.ศ. ระดับการศึกษา/วุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา 
2538 ปริญญาตรี กศ.บ. การประถมศึกษาเกียรติ

นิยมอันดับ 1(ในโครงการคุรุทายาท) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2541 ปริญญาโท กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2546 ปริญญาเอก กศ.ด. การวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2549 Certificate : Higher order Thinking in 
Mathematics 

SEAMEO  RECSAM  Penang, Malaysia. 

2557 วุฒิบัตร : คณบดีเพ่ือการเปลี่ยนแปลง สถาบันคลังสมองของชาติ. 
 

4. ประสบการณ์อื่น 
 
4.1 ผลงานทางวิชาการ 

4.1.1 หนังสือ / ต ารา 
1. ชวลิต ชูก าแพง. (2550). การพัฒนาและจัดการหลักสูตร. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม. 
2. ชวลิต ชูก าแพง. (2553). การประเมินการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
3. ชวลิต ชูก าแพง. (2553). การพัฒนาหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม. 
4. ชวลิต ชูก าแพง. (2553). การวิจัยหลักสูตรและการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ด 

ยูเคชั่น. 
5. ชวลิต ชูก าแพง. (2555). หลักสูตร : การวิจัยและพัฒนา. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม. 
6. ชวลิต ชูก าแพง. (2559). การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและกระบวนการ. 

กรุงเทพ ฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

mailto:choochowwalit@hotmail.com
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4.1.2  งานวิจัย 
1. การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครู 5 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2550.

งบประมาณสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์.  
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน 2550. 

งบประมาณสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด้วยวิธีการเชิงระบบ. 

2551. งบประมาณสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 
4. การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม. 2551. งบประมาณสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.. 
5. ศักยภาพของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2551. งบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการ. 
6. คุณภาพชีวิตนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2552. งบประมาณสนับสนุน

จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
7. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสังกัด องค์การบริการส่วนจังหวัด 

กาฬสินธุ์. 2552.งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. 
8. การพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางจิตตปัญญา รายวิชา พ้ืนฐานปรัชญาการศึกษา. 2553. 

งบประมาณสนับสนุนจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
9. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครู. 2554. 

งบประมาณจากส านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
10. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการพัฒนาหลักสูตร . 2555. งบประมาณ

สนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
11. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูตามแนวทาง Coaching and 

Mentoring.  2556. งบประมาณสนับสนุนจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา มหาสารคาม เขต  1,2 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 26 
 

งานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการ 
 
1. โครงการโรงเรียนสุขภาวะ. งบประมาณสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส) 
2. โครงการพัฒนาระบบการผลิตครูตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

10 แห่ง. งบประมาณสนับสนุนจาก คุรุสภา และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 
3. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1. 

งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ. 
4. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3. 

งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ. 
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4.1.3 บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
1. ชวลิต ชูก าแพง. (2546). “หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้” วารสารครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ 

มหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – กันยายน. 
2. ชวลิต ชูก าแพง. (2550). การพัฒนาหลักสูตรศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

3. สุภรณ์ ลิ้มอารีย์, พนม ลิ้มอารีย์ และชวลิต ชูก าแพง. (2549). “ครูในดวงใจ” วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม. 

4. สุภรณ์ ลิ้มอารีย์, พนม ลิ้มอารีย์ และชวลิต ชูก าแพง. (2549). “สมาธิกับความฉลาดทางอารมณ์”วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที ่25 ฉบับที่4. 

5. ชวลิต ชูก าแพง. (2550). “การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม. 

6. เสาวรส พลโคตร, จีระพรรณ สุขศรีงาม และ ชวลิต ชูก าแพง. (2550). ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6     ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และ
รูปแบบการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร. ปีที่ 4 ฉบับ 14 กุมภาพันธ์ – เมษายน. 

7. ชวลิต ชูก าแพง. (2550). “การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 
1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม  - กันยายน. 

8. ชวลิต ชูก าแพง, ปริญดา ยะวงษา และ สุขิริน เย็นสวัสดิ์. (2551). “คุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญา
ตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม  - กันยายน. 

9.สร้อยสุดา มาดี, ประสาท เนืองเฉลิม และชวลิต ชูก าแพง. (2551).“ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่าง
การเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการและตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ตุลาคม  - 
ธันวาคม. 

10. กิตติภรณ์ ปะติเพนัง, ชัยยุทธศิริสุทธิ และชวลิต ชูก าแพง. (2552).“การพัฒนาการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเต่า อ าเภอ
แก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6” วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม  -  มีนาคม. 

11.นันทวัน ค าสียา, สมบัติ ท้ายเรือค า และชวลิต ชูก าแพง. (2552). การเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และเจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบ LT การเรียนรู้แบบ KWL และการเรียนรู้แบบ SSCS. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2552. 
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12. สุภชัย สุริยะกมล, สมบัติ ท้ายเรือค า และชวลิต ชูก าแพง. (2552).“การเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ความรู้สึกเชิงจ านวน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ และวิธีการเรียนรู้แบบปกติ” 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม  -  มีนาคม. 

13. สันต์ เพียรอดวงษ์, บุญชม ศรีสะอาด และชวลิต ชูก าแพง. (2552).“การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติต่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสตอ
รี่ไลน์และการสอนแบบปกติ” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
เมษายน  -  มิถุนายน 

14. นิติยา กระชับกลาง, ชวลิต ชูก าแพง และประสาท เนืองเฉลิม. (2552). “การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม
ความสามารถทางภาษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ที่สอดคล้องสมองของเด็ก
ปฐมวัย” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน  -  
มิถุนายน. 

15. บุญญาพร ชมพู, บุญชม ศรีสะอาด และชวลิต ชูก าแพง. (2552).“การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความคงทนในการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องอัตรส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วย 
Courseware Geometric’s Sketchpad กับการสอนแบบปกติ” วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3     กรกฎาคม  -  กันยายน. 

16.วสันต์ บุญล้น, บุญชม ศรีสะอาด และชวลิต ชูก าแพง. (2552).“ความสัมพันธ์ระหว่างพหุปัญญากับ
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน
จังหวัดยโสธร. วารสารวัดผลการศึกษา ปีที่ 15 พฤศจิกายน. 

17. บุญศรี ใหม่คามิ, ชวลิต ชูก าแพง และ เดชา จันทคัต. (2553). “การเปรียบผลการจัดกิจกรรมตามแนว
การสอนแบบโครงการกับแบบปกติ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3”
วารสารการบริหารและพัฒนา. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม. 

18. สมบูรณ์ พินธุรักษ์. ชวลิต ชูก าแพง และ เดชา จันทคัต. (2553). “การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวิธีการเรียนแบบสร้างสรรค์
ความรู้กับวิธีเรียนปกติ” วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 5 ฉบับที่ 11. 

19. เฉลิมพล ตาลเมืองปัก, ชวลิต ชูก าแพง และประสาท เนืองเฉลิม . (2553).“การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL)” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม  -  ธันวาคม. 

20. สุกัญญา มณีนิล, บุญชม ศรีสะอาด และชวลิต ชูก าแพง. (2553).“ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน” วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม  -  ธันวาคม. 

21. ปราโมทย์ สกุลเดช, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และชวลิต ชูก าแพง . (2554).“การประเมินผลการด าเนินงาน
ลูกเสือในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3” วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม  -  มีนาคม. 
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22. ชวลิต ชูก าแพง และเดชา จันทคัต. (2553).“การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่ องรูปสี่เหลี่ยม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ”วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปีที ่7  ฉบับที ่17. 

23. อัญชลี มาลา, ชวลิต ชูก าแพง และเดชา จันทคัต. (2553). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่องการ
บวก ลบ คุณ หารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ” 
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปีที่ 7  ฉบับที ่ 17. 

24. ทัศน์มน หนูวิจิตร,ประสาท เนืองเฉลิม และชวลิต ชูก าแพง. (2553). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิด วิเคราะห์เเละทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักประกอบแผนผัง
ความคิดเเละเเบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น”วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที ่7 ฉบับที่30. 

25. อรพินธ์ ช่วยค้ าชู, ชวลิต ชูก าแพง และเดชา จันทคัต . (2554).“การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และเรียนแบบปกติ” วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เมษายน  -  มิถุนายน. 

26. สุพรรณี ศรีโท, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และชวลิต ชูก าแพง. (2554). “การพัฒนาเครื่องมือการวัดการอ่าน
เพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ 6 : การวิเคราะห์ลักษณะ
หลากวิธีหลาย” วารสารวัดผลการศึกษา.ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม. 

27.จริญญา สมานญาติ, ชวลิต ชูก าแพง และสุรศักดิ์ ค าคง. (2555). “การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 6ฉบับที่ 2 เมษายน  
-  มิถุนายน. 

28. กีรติพันธ์ ฝาชัยภูมิ, ชวลิต ชูก าแพง และสุรศักดิ์ ค าคง. (2555). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง อาหารและโภชนาการ การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกต”ิ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 6ฉบับที่ 2 เมษายน  -  มิถุนายน. 

29. วิริยะสมร บัวทอง, ชวลิต ชูก าแพง และสุรศักดิ์ ค าคง. (2555). “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบของเดวีส์และรูปแบบท่ีเน้นทักษะกระบวนการ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การประดิษฐ์บายศรี ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 6ฉบับที่ 2 เมษายน  -  มิถุนายน. 

30. กมลวรรณ ไสยาสน์, ชวลิต ชูก าแพง และสุรศักดิ์ ค าคง. (2555). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการ
ถนอมอาหาร ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปี
ที่ 6ฉบับที่ 3 กรกฏาคม– กันยายน. 
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31. สิริลักษณ์ นิสสัยกล้า, ชวลิต ชูก าแพง และสุรศักดิ์ ค าคง. (2555). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง อาหารพื้นบ้าน และทักษะการคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) และการจัดการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 6ฉบับที่ 3กรกฏาคม– 
กันยายน. 

32. นิภาพร ชิงชัย, ชวลิต ชูก าแพง, สุรศักดิ์ ค าคง. (2557). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่องการคูณ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์และการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-
กันยายน. 

33.พิสิทธิ์ น้อยสิงห์ทอง, ชวลิต ชูก าแพง, กุศล ศรีสารคาม. (2557). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4MAT. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน. 

33. Chowwalit Chookhampaeng. (2008). “Environmental Education Factors and Indicators 
for Lifelong Learning in Formal and Non-formal Education in Thai School 
Context”present in ICER 2008 International Conference on Education Research. 

34. Chowwalit Chookhampaeng. (2010).“The Empowerment to Strength in Education 
Service Area with  Systematic Approach in Thailand” European Journal of 
Social Sciences,17( 4), 578  - 584.  

35. Chowwalit Chookhampaeng. (2010).“The Development and Verification of the Quality 
of Environmental Education Indicators for Lifelong Learning” Pakistan Journal 
of Social Sciences, 7(2): 117 – 12. 

35. DheerayutWisedsang, Chowwalit Chookhampaeng and PitakNoiwangklang. (2015). 
“Curriculum development for enhancing the art aestheticin art learning 
substance for grade 7 students: Pilot study” Educational Research and 
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4.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการ 

พ.ศ. 2549 - 2551  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพ 
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2550 - 2552 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2551 - 2556  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาจังหวัดอุดรธานี 



โครงการพัฒนาครูประจ าการ : การใช้ ICT ในการเรียนการสอนและการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม 

 

พ.ศ. 2552  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาองค์การและบริการ
วิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2552 - 2553 รองคณบดี ฝ่ายจัดการศึกษานอกที่ตั้งคณะศึกษาศาสตร์       
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2553 – 2556 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและจัดการศึกษานอกท่ีตั้งคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2556 – 2557  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะศึกษาศาสตร์              
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
4.3 ประสบการณ์อื่น ๆ 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ. 2555 – 2559(วาระ 2) 
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสายครุศาสตร์สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพ.ศ. 2556 – 

ปัจจุบัน 
3. กรรมการวิชาการ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยของครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
5. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการ และบทความวิจัย ของวารสาร และการ

จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
6. ประธานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม 
8. กรรมการพฒันาเครือข่ายวิชาชีพครู คุรุสภา  
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
    ชื่อ – สกุล (ไทย) สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ 
 (อังกฤษ)     SUMALEE  SRIPUTTARIN 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 e-mail : sumaleesriput@hotmail.com 
 ชื่อหน่วยงาน / ต้นสังกัด สาขาการบริหารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
ข้อมูลสถานที่ติดต่อได้  เลขที่ 46/40 หมู่บ้านอัมพร 6 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลหนองญาติ  อ าเภอเมือง
นครพนม       
จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์ 48000 
โทรสาร  - โทรศัพท์ -  โทรศัพท์มือถือ 081-9990239 

2. ข้อมูลประวัติการศึกษา   
ระดับปริญญา ชื่อปริญญา  (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี  พ.ศ. 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2550 
ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2540 
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ป.บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 

ปริญญาตรี ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538 
 

3. ข้อมูลประวัติการท างาน  
3.1   ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2538-2542) 
3.2   ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2542-2551) 
3.3   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม     
        (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน) 
3.4   กรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยนครพนม  
         ( 15 พฤษภาคม 2553 – 26 สิงหาคม 2554) 
3.5   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทตัวแทนคณาจารย์ 
          (17 สิงหาคม 2553 – 26 สิงหาคม 2554) 
3.6   กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม  
     (พ.ศ.2555 – พ.ค.2557) 
     3.7  รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
   (สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 11 ก.ย.2557) 
     3.8  อ.ก.ค.ศ. (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา) สพป.นครพนม เขต 2 
   (เมษายน 2558– มีนาคม 2559) 
     3.9  รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
   ( 15 มิถุนายนพ.ศ. 2559 –ปัจจุบัน) 
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4.ผลงานทางวิชาการ/บทความทางวิชา/ต าราเรียน/เอกสารประกอบการสอน/ผลงานวิจัย 
(ภายใน 5 ปี) 
 
ผลงานวิจัย 

สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ และคณะ. (2557). บทบาทของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยนครพนมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
จังหวัดนครพนม.รายงานการวิจัย.  นครพนม  :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม.   

สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์. (2556). ผลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครพนม
และแก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สปป.ลาว.  รายงานการวิจัย.  นครพนม  :  คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.   

สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ และคณะ. (2555). การจัดการความรู้เชิงบูรณาการด้านการวิจัย การเรียน 
การสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม.  รายงานการวิจัย.  นครพนม :  มหาวิทยาลัยนครพนม   

สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ และ ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน. (2555). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มสืบค้น 
ความรู้และสรุปบทเรียนด้วยแผนผังความคิด (GIMC) วิชาการบริหารวิชาการและการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม .  รายงานการวิจัย.  
นครพนม  :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.   

สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์. (2554).  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยนครพนม : การวิจัยผสานวิธี. รายงานการวิจัย.  นครพนม  :  คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.   

สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ และคณะ. (2543). วิถีชีวิตคนไทในจังหวัดเหงะอาน ประเทศเวียดนาม.   
รายงานการวิจัย.  นครพนม : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.  

 
5. บทความวิจัย 

สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์.  (2552).  บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบจ าลองเพ่ือรับรองผู้ประเมิน 
ภายนอก ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”.  เอกสาร 
ประกอบการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยครั้งท่ี 3. วันที่  31  สิงหาคม -1 ตุลาคม  
2552 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม. 

ประสาท  อิศรปรีดา และสุมาลี  ศรีพุทธรินทร์.  (2552).  บทความวิจัยเรื่อง “ความเคลื่อนไหวทาง 
การเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา”.  เอกสาร 
ประกอบการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยครั้งท่ี 3. วันที่  31  สิงหาคม -1 ตุลาคม  
2554 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม. 

สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์.  (2554).  บทความงานวิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตคนไทในจังหวัดเหงะอาน ประเทศ 
เวียดนาม”.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยครั้งท่ี 3. วันที่  29- 
30 ตุลาคม 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม. 
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สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์.  (2554). บทความงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกัน 
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม : การวิจัยผสานวิธี ”. วารสารการวัดผล 
การศึกษา. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2  (ธันวาคม 2554).  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   

สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์.  (2555).  บทความงานวิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มสืบค้นความรู้ 
และสรุปบทเรียนด้วยแผนผังความคิด (GIMC) วิชาการบริหารวิชาการและการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม”.  เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยครั้งท่ี 4. วันที่  2 กันยายน พ.ศ. 2555 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม. 

สุมาลี  ศรีพุทธรินทร ์และคณะ.  (2555).  บทความงานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เชิงบูรณาการ 
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 4
วันที่  2 กันยายน พ.ศ. 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม. 

สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์.  (2556). บทความวิจัยเรื่อง “การบริการวิชาการแก่สังคมเรื่องการวิจัยในชั้น 
เรียนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครพนมและคณาจารย์มหาวิทยาลัยจ าปาสัก  
สปป.ลาว”.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5. วันที่  2  
กันยายน พ.ศ. 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม. 

 
6. ต ารา 

สุมาลี ศรีพุทธรินทร์. (2554). หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการบริหารการศึกษา. นครพนม : คณะ 
ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. 

สุมาลี ศรีพุทธรินทร์. (2554). การบริหารทรัพยากรบริหารสถานศึกษา.  นครพนม : คณะศิลปะ 
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. 

สุมาลี ศรีพุทธรินทร์. (2556). การประกันคุณภาพการศึกษา. นครพนม : คณะศิลปะศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. 

สุมาลี ศรีพุทธรินทร์. (2557). การบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา. นครพนม : คณะ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม. 

สุมาลี ศรีพุทธรินทร์. (2557). การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ. นครพนม : คณะศิลปะศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม. 

สุมาลี ศรีพุทธรินทร์. (2559). การประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครพนม : คณะคร ุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม. 
 

7. เอกสารค าสอน 
สุมาลี ศรีพุทธรินทร์. (2556). การบริหารจัดการในห้องเรียน.  เอกสารค าสอน. นครพนม : คณะ 

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. 
สุมาลี ศรีพุทธรินทร์. (2557). ปรัชญาทางการศึกษา.  เอกสารค าสอน. นครพนม : คณะศลิปะ 

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. 
สุมาลี ศรีพุทธรินทร์. (2559). การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน.  เอกสารค าสอน. นครพนม  

: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. 
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8. ผลงานดีเด่น / รางวัลเกียรติยศ 
1. บุคลากรดีเด่นประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนครพนม ปี 2553 
2. บุคลากรดีเด่นประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน มหาวิทยาลัยนครพนม  ปี 2553 
3. รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2554 
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม 

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิราศ จันทรจิตร 
ต าแหน่ง อาจารย์ประหลักสูตรนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์ 48000 โทรศัพท์ 042-587181  โทรสาร 042-587142 
  E-mail :n20jann@hotmail.com โทรศัพท์มือถือ  081-9666753  
 
ประวัติการศึกษา 
  1.1การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

 คุณวุฒิ ปีทีจ่บ ชื่อสถานศึกษา 
1.1.1 ค.ด. (สาชาวิชาหลักสูตร

และการสอน) 
พ.ศ. 2534         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1.1.2 ศศ.ม. (สาขาวิชาการสอน     
คณิตศาสตร์)  

พ.ศ. 2524         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1.1.3 พบ.ม. (สาขาวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร์) 

พ.ศ. 2540         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1.1.4 กศ.บ. (สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์) 

พ.ศ. 2516         วิทยาลัยวิชาการศึกษา                                                 
มหาสารคาม 

    
  1.2 ประวัติการรับราชการ 
   1.2.1 รับราชการครูตรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2516 
   1.2.2 ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  
พ.ศ. 2523-2545 
   1.2.3 ไดรับแตงตั้งเป็นอาจารยมหาวิทยาลัยมหาสารคามสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 
10กรกฎาคม 2545 
   1.2.4 ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา...หลักสูตรและการสอน 
         เมื่อวันที่  6  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2553 
   1.2.5 ต าแหนงอ่ืนๆระหว่างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จนถึงปี 2559 
     1.2.5.1 ประธานกรรมการหลักสูตร กศ.ม สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระหว่าง 
ปี 2550-2552 
     1.2.5.2 ประธานกรรมการหลักสูตร กศ.บ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) ระหว่างปี  
2557-2558 
     1.2.5.3  ผู้ประเมินหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ในปี 2558-2559   
   1.2.6 ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2559 
  1.3ภาระงานด้านการสอน ด้านวิชาการและผลงานวิจัย 
   1.3.1  เป็นอาจารย์ผู้สอนนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสังกัด 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างปี 2545 – 2559  
 

mailto:n20jann@hotmail.com%20โทรศัพท์มือถือ
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   1.3.2  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างปี 2545-2559 และปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรแล
การสอน ระหว่างปี 2555-2559 
   1.3.3  เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพและตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนิสิต นักศึกษา 
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งครูผู้สอนที่จัดท าผลงานทางวิชาการ 
   1.3.4  เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพและความเหมาะสมบทความวิจัย บทความทาง 
วิชาการของวารสารในสถาบันระดับอุดมศึกษา จ านวนวารสาร 6 ฉบับ 
   1.3.5  ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
   1.3.6  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของ 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในปี 2558-2559 
   1.3.7  ร่วมเป็นวิทยากรอบรมครูประกอบการจัดท าผลงานทางวิชาการของพนักงานครู 
ในสังกัด อปท. ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างปี 2557-2559 
   1.3.8 ผลงานวิจัยมีดังนี ้
   1) เรื่อง การพัฒนาครูสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
โครงงาน โดยใช้กระบวนการ A-I-C เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 เมื่อปี 2548 
   2) เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างการก ากับตนเองในการเรียนของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัย ปี 2557-2558 
   3) เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวคิด 
การสะท้อนผลการใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัย ปี 2558 
 
 1.4 ผลงานแตงหรือเรียบเรียงต ารา หนังสือ 
  1.4.1 นิราศ  จันทรจิตร (2558). การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.มหาสารคาม :  
      ตักสิลาการพิมพ์. 
  1.4.2 นิราศ  จันทรจิตร. (2553). การเรียนรู้ด้านการคิด. มหาสารคาม :  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
      มหาสารคาม. 
  1.4.3 นิราศ  จันทรจิตร. (2555).  การออกแบบหลักสูตร. มหาสารคาม :  โรงพิมพ์ 
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
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4. อาจารย์ วัชรี แซงบุญเรือง  
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววัชรีแซงบุญเรือง 

     ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Watcharee Sangboonruang 
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน348990012xxxx 

2. ต าแหน่งอาจารย์ 
3. สังกัดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมที่อยู่ 167 ม.8 ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองจังหวัด   
    นครพนม 48000 โทรศัพท์081-9546578 E-mail: p_nok33@hotmail.com 
4. ประวัติการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี (ศศ.บบริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ระดับปริญญาโท (กศ.มเทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ระดับปริญญาเอก (ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

5. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ: ด้านการศึกษา 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
วัชรี  แซงบุญเรือง.  (2554).  การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพัฒนาอาชีพชุมชน การท าข้าวต้มมัด

จักรพรรดิ (Banh Chung) เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม.รายงานการ
วิจัย.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ครั้งที่ 3 : บทความและบทคัดย่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน . วันที่ 
29-30 ตุลาคม 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม. 

วัชรี  แซงบุญเรือง.  (2554).  การศึกษาการบริหารทรัพยากรน้ าโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาลุ่มน้ าก่ า 
ตอนล่าง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม.รายงานการวิจัย.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม.การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 3 : บทความและบทคัดย่อ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน .วันที่ 29-30 ตุลาคม 2554    คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม. 

วัชรี  แซงบุญเรือง.  (2554).  วิถีชีวิตคนไทในจังหวัดเหงะอ่าน ประเทศเวียดนาม.รายงานการวิจัย.คณะศิลป 
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 3 : 
บทความและบทคัดย่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน. วันที่ 29-30 
ตุลาคม 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม. 

วัชรี  แซงบุญเรือง.  (2555).  การศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปอาหารจาก ปลา-เนื้อสัตว์ หมู่ 6 ต าบลท่าบ่อกลาง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนมรายงานการวิจัย.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 4 : รวมบทความและบทคัดย่อ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์. วันที ่ 2 กันยายน 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม. 

วัชรี  แซงบุญเรือง.  (2556).  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม.รายงานการวิจัย.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.การ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 5 : การศึกษากับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษใหม่ .
วันที่ 2 กันยายน 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม. 

วัชรี  แซงบุญเรือง.  (2556).  ความพึงพอใจและผลกระทบจากการใช้สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน) .
รายงานการวิจัย.คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติครั้งท่ี 5 : การศึกษากับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษใหมว่ันที่ 2 
กันยายน 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม. 
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5. อาจารย์จารุวรรณ เขียวน้ าชุม 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวจารุวรรณ เขียวน้ าชุม 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Jaruwan Kheawnamchum  
3. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์  
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร  

และ e-mail 
 สถานที่ติดต่อ: สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

เลขที่ 167/1 หมู่ 8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 
 หมายเลขโทรศัพทท์ี่ท างาน: 0-4258-7181  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล: 090-498-998 

หมายเลขโทรสาร: 0-4258-7181  e-mail: jaruwannpu@hotmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 
 - คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป , พ.ศ. 2543 - 2547 คณะครุศาสตร์ศาสตร์ สถาบันราชภัฏ

มหาสารคาม 
- กศ.ม. การวิจัยการศึกษา พ.ศ. 2551-2553 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

* ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)   
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติ การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  
(ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน)ด าเนินงานดุษฎีนิพนธ์ลุล่วงไปแล้ว 90%  

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 หลักสูตรและการสอน  
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : รายงานการวิจัย สภาพและปัญหาการด าเนินงาน 
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม : 
มหาวิทยาลัยนครพนม.   

  7.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :  
- จารุวรรณ  เขียวน้ าชุม. (2556).  รายงานการวิจัย สภาพและปัญหาการ 

ด าเนินงาน ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นครพนม. นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.  แหล่งทุน: คณะ
ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.  

- ประสาท  อิศรปรีดา,  มนตรี  อนันตรักษ์ และจารุวรรณ  เขียวน้ าชุม.  
(2556).  รายงานการวิจัยการติดตามและประเมินการใช้หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการ
เรียนรู้  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นครพนม. นครพนม :  มหาวิทยาลัยนครพนม.   
แหล่งทุน: คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม.  
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สุเทพ  ทองประดิษฐ์ และ  จารุวรรณ  เขียวน้ าชุม. (2556).  ผลการ 
ด าเนินงานอบรมครูทั้งระบบ  ศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัย
นครพนม ปีงบประมาณ  2554 - 2555. นครพนม :  
มหาวิทยาลัยนครพนม. แหล่งทุน: คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.  

งานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ : วิจัยเรื่อง การเสริมพลังอ านาจเพ่ือพัฒนาโรงเรียนบ้านโพนแดงสู่โรงเรียนสุขภาวะ  
ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการการพัฒนาโรงเรียนสุข
ภาวะโดยบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ (Area – based Education 
: ABE) จังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ  2560 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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6. อาจารย์วรรณธิภา อุนารัตน์ 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววรรณธิภา  อุนารัตน์ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Wantipha Unarat 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

สาขาภาษาอังกฤษ คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 167/1 หมู่ 8 ต.นาราชควาย  
อ.เมือง จ.นครพนม 48000 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน: 0-4258-7181 หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล: 095-645-8778 
หมายเลขโทรสาร: 0-4258-7181 e-mail:  wantiphau@gmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 
- (ศศ.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2542-2546 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- (กศ.ม.) การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2546-2551 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 หลักสูตรและการสอน, ภาษาศาสตร ์
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ ผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 
7.1) หัวหน้าโครงการวิจัย: 

ชื่อโครงการวิจัย –ผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5  
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม. มหาวิทยาลัย
นครพนม : นครพนม.  
- การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based  
Learning: PBL) เรื่อง Routines กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียน 
โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 22. 

7.2) ผู้ร่วมโครงการวิจัย: 
                        ชื่อโครงการวิจัย – Role of the Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon  

Phanom University in Education Development of 
Border Patrol Police School in Nakhon Phanom 
Province.                         
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7.3) งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
7.3.1) ผลงานวิจัย – ผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัด
นครพนม. มหาวิทยาลัยนครพนม : นครพนม. ปีที่พิมพ์ 2559, 
แหล่งทุน – มหาวิทยาลัยนครพนม                                     
7.3.2) ผลงานวิจัย – การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน  

(Project Based Learning: PBL) เรื่อง Routines กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที ่ 2 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22.  
มหาวิทยาลัยนครพนม : นครพนม. ปีที่พิมพ์ 2559,  
แหล่งทุน – มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
7.3.3) บทความวิจัย  

   วรรณธิภา  อุนารัตน์, สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์, สุวิมล ค าน้อย และปุณยนุช  สุมนารถ.  
                           (2559). ผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่  
    3/5 โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม. เอกสารประกอบการ 
    ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่5. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.  
    วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2559 ชัยภูมิ. หน้า 300. 
                   Sriputtarin,  S., Unarat  W., & Muangthai,  K. (2015). Role of the Faculty  

of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University in  
Education Development of Border Patrol Police School in 
Nakhon Phanom Province. The 1st International Conference on 
Research and Education, Arts, Management, and Science 
(ICREAMS): “Creation of Future and Challenges in Sustainable  

                            Research” 24 – 26 November, 2015 Roi Et Rajabhat University  
Proceeding. 

 

          วรรณธิภา  อุนารัตน์, กัลยาณี  ม่วงไทย และชูศักดิ ์ ม่วงไทย. (2558).  
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning: PBL)  
เรื่อง Routines กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 2 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 : การปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่. ส านักวิจัยและ
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พัฒนาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น. วันที่ 11 
กันยายน  2558 ขอนแก่น. หน้า 216. 

7.4) งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท า
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

    7.4.1) ข้อเสนอการวิจัย – การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
       ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
                        แหล่งทุน - มหาวิทยาลัยนครพนม, สถานภาพการท าวิจัย  
       ด าเนินงานวิจัยลุล่วงไปแล้วประมาณร้อยละ 70 
 
 
 

 


