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ข้อมูลประกอบการขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับบัณฑิตศึกษา   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

       
       

1. ชื่อ-สกุล  นายประสาท  เนืองเฉลิม   เลขบัตรประชาชน   
วัน/เดือน/ปีเกิด     อาย ุ 45 ปี 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์

 

3. สถานที่ติดต่อ  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000 
โทรศัพท ์    081-965-5286  E-mail: prasart.n@msu.ac.th 

4. สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ (ตามประกาศ ก.พ.อ.) 
1) หลักสูตรและการสอน 
2) วิทยาศาสตรศึกษา 

 

5. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด   ผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูง 
       ระดับปรญิญาโท 

 
6. ประวัติการศึกษา (เรียงตามคณุวุฒิสูงสดุไปหาต่ าสุด) 

วุฒิที่ได้รับ 
(ชื่อย่อวุฒิ) 

สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2549 
วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2544 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2541 
ศษ.บ. การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 

 
7. ประสบการณ์การท างาน 

ต าแหน่ง/หน้าท่ี สถานที่/หน่วยงาน พ.ศ. 
อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2549-2551 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552-2554 

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555-ปัจจุบัน 

 
8. ผลงานทางวิชาการประเภท ต ารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ * 
  8.1 ต ารา  
    ประสาท เนืองเฉลิม. (2560). การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร. อัดส าเนา. 
  8.2 หนังสือ  

ประสาท เนืองเฉลิม. (2561). หลักการศึกษาเบื้องต้น. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา. 
ประสาท เนืองเฉลิม. (2561). วิจัยปฏิบัติการทางการเรียนการสอน. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา. 



2 

 

ประสาท เนืองเฉลิม. (2560). วิจัยการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วีณา  ประชากูล  ประสาท  เนืองเฉลิม. (2559). รูปแบบการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งท่ี 3.  
ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา. 

ประสาท เนืองเฉลิม. (2558). การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ประสาท เนืองเฉลิม. (2557). อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู.้ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.์ 
ประสาท  เนืองเฉลิม. (2554). หลักสูตรการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 2 (ปรับปรุงแก้ไขเพิม่เตมิ).  

มหาสารคาม : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
   
9. ผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิชาการ/วิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อในฐานข้อมูลที่ยอมรับตาม
ประกาศของ ก.พ.อ. * โดยระบุฐานข้อมลูของวารสาร 
  

รายการบทความ 
 

ผลงาน 
ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
นานาชาติ 

ประสาท เนืองเฉลิม. (2559). การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูต้ามสภาพ                
ที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงและความเข้าใจในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตครู
วิทยาศาสตร.์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35(6),      
127-134. 

TCI  
กลุ่มที่ 2 

 

กฤติยา จงรักษ ์ประสาท เนืองเฉลิม. (2559). การพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้กิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร ์มสธ., 9(2), 96-106. 

TCI  
กลุ่มที่ 1 

 

วิทยา วรพันธุ ์ ประสาท เนืองเฉลมิ อมร มะลาศร.ี (2559). รูปแบบการเรยีนรู้แบบน าตนเอง
วิชาฟิสิกส์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 
11(2), 31-46. 

TCI  
กลุ่มที่ 1 

 

 กมลรัตน ์ฉิมพาล ี ประสาท เนืองเฉลิม  ลือชา ลดาชาต.ิ (2560). การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสรมิความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรยีนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู,้ 8(1), 85-100. 

TCI  
กลุ่มที่ 1 

 

ประสาท เนืองเฉลิม. (2560). ทักษะการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36(4): 109-117. 

TCI  
กลุ่มที่ 2 

 

จตุพร  พงศ์พีระ ประสาท เนืองเฉลิม. (2560). รูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง
มโนมติที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตรส์ าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสาร 
ราชพฤกษ์, 15(3), 24-35. 

TCI  
กลุ่มที่ 1 

 

ศิรินภา ช้ินทอง  ประสาท เนืองเฉลิม. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริม
การคิดแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องปฏิกิริยาเคมี ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4. วารสาร
ศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12(1), 239-249. 

TCI  
กลุ่มที่ 1 

 

วิทยา วรพันธุ ์ ฐิติวรดา  พลเยีย่ม  ประสาท เนืองเฉลมิ. (2561). การประเมินคณุภาพ
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสตูรและการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. วารสารสาระคาม, 9(2), 79-91. 
 

TCI  
กลุ่มที่ 2 
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รายการบทความ 
 

ผลงาน 
ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
นานาชาติ 

 กรชนก วุยชัยภูมิ  ประสาท เนืองเฉลิม. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ  
การคิดแก้ปญัหาของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับแผนผังความคดิ. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 15(ฉบับ
พิเศษ),: 287-298. 

TCI  
กลุ่มที่ 1 

 

เปรมสิณ ีช่างยา  ประสาท เนืองเฉลิม. (2562). การพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6. วารสาร
ศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 13(1), 170-182. 

TCI  
กลุ่มที่ 1 

 

สุนิสา บางวิเศษ ประสาท เนืองเฉลิม. (2562). การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรยีนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ไดร้ับการจดัการเรยีนรู้ตาม แนวทางสะเต็มศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอด็, 13(3), 184-195. 

TCI  
กลุ่มที่ 2 

 

วิลาสณิ ีพรรณะ  ประสาท เนืองเฉลิม. (2562). การประเมินหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 16(2),  
411-422. 

TCI  
กลุ่มที่ 1 

 

 
10. รางวัล/เกียรติยศ 

รางวลัศษิย์เกา่บณัฑิตศกึษาดเีดน่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2556 

รางวลัอาจารย์ดเีดน่ สภาคณบดคีณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย ประจ าปี 2557 

รางวลัศษิย์เกา่ดีเดน่ ศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2557 

รางวลับคุลากรดเีดน่ด้านการปฏิบตัิงาน ประเภทพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

รางวลัครูดีในดวงใจ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีการศกึษา 2556 และ 2559 

รางวลับคุลากรดเีดน่ด้านการปฏิบตัิงาน ประเภทผู้มีผลงานวจิยัตพีิมพ์ดีเดน่ คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีการศกึษา 2561 และ 2562 

รางวลัเชิดชเูกียรติอาจารย์ดเีดน่ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
ขอรับรองว่า ข้อมูลและหลักฐานดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

 
 
     ลงลายมือช่ือ                                                             
       ..................................................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                          (รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลมิ) 
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