
 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching 

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 คุณเอ้ือ   นางสาวอัจฉรา   เฉลิมเกียรติ 
 คุณอ านวย นางสาวอัจฉรา   เฉลิมเกียรติ 
 คุณประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ 

ดร.ณิศรา สุทธิสังข์ 
 คุณกิจ  นางสาวอัจฉรา   เฉลิมเกียรติ 
 คุณลิขิต  นางศุภานัน ปิ่นเจริญ 
 คุณวิศาสตร์ นางสาวอัจฉรา   เฉลิมเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching 

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 

1 ผศ.ดร.ชาญวิทย ์ ปราบพยัคฆ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2 น.ส.เฟ่ืองลัดดา โสภา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
3 ดร.ณิศรา สุทธิสังข์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
4 ผศ.ภาคิณ อังศุณิศ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
5 ผศ.พรรณิการ์ มีอ่อน หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
6 ผศ.พิชญา พุกผาสุข หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
7 น.ส.วรวีรรณ์ วิเศษสิงห์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
8 นางศรีวิไล พวกน้อย หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
9 ผศ.สุนีย์ สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
10 ผศ.ดร.ยุพาพิน อติกานต์กุล หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
11 ดร.นฤด ี สมิทธ์ปรีชา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
12 ดร.ชัชวาล ศรีภักดี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
13 นางธนาพร บุญชู หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
14 ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
15 ผศ.ดร.อุดมเดชา พลเยี่ยม หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
16 ดร.อ านาจ ชินพงษ์พานิช หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
17 ผศ.สังเวย เสวกวิหารี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
18 ผศ.ดร.เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
19 ดร.วราวุฒ ิ พุทธให้ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
20 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
21 ดร.พลกฤษณ์ คุ้มกล่ า สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
22 ผศ.ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
23 ดร.ณัฐติญา ไข่ติยากุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
24 ผศ.นิภาพร ปัญญา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
25 นางภภัสสร สิงหธรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
26 ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
27 ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
28 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

 



 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง แบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง "การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ" 

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
ล าดับ ชือ่-สกุล สังกัด 
29 นางเพชราภรณ์ สิงห์ทองชัย ส านักงานคณบดี 
30 นางศุภานัน ปิ่นเจริญ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
31 น.ส.อัจฉรา เฉลิมเกียรติ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
32 น.ส.นิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
33 นายณรัฐชัย แสงทองศรี งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
34 น.ส.ซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
35 น.ส.ศิริพร บัวสีตัน งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
36 น.ส.สุนันทา แก้วกระจ่าง งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
37 น.ส.เยาวภา เทวะผลิน งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
38 น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
39 น.ส.ดารุณี  บูระพิน งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
40 นายชนะ  กิตติกุลพันธ์ งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
41 นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร งานกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
กลุ่ม การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching 

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 คุณเอ้ือ   นางสาวอัจฉรา   เฉลิมเกียรติ 
 คุณอ านวย นางสาวอัจฉรา   เฉลิมเกียรติ 
 คุณประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ 

ดร.ณิศรา สุทธิสังข์ 
 คุณกิจ  นางสาวอัจฉรา   เฉลิมเกียรติ 
 คุณลิขิต  นางศุภานัน ปิ่นเจริญ 
 คุณวิศาสตร์ นางสาวอัจฉรา   เฉลิมเกียรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
กลุ่ม การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching 

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 

1 ผศ.ดร.ชาญวิทย ์ ปราบพยัคฆ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2 น.ส.เฟ่ืองลัดดา โสภา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
3 ดร.ณิศรา สุทธิสังข์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
4 ผศ.ภาคิณ อังศุณิศ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
5 ผศ.พรรณิการ์ มีอ่อน หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
6 ผศ.พิชญา พุกผาสุข หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
7 น.ส.วรวีรรณ์ วิเศษสิงห์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
8 นางศรีวิไล พวกน้อย หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
9 ผศ.สุนีย์ สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
10 ผศ.ดร.ยุพาพิน อติกานต์กุล หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
11 ดร.นฤด ี สมิทธ์ปรีชา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
12 ดร.ชัชวาล ศรีภักดี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
13 นางธนาพร บุญชู หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
14 ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
15 ผศ.ดร.อุดมเดชา พลเยี่ยม หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
16 ดร.อ านาจ ชินพงษ์พานิช หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
17 ผศ.สังเวย เสวกวิหารี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
18 ผศ.ดร.เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
19 ดร.วราวุฒ ิ พุทธให้ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
20 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
21 ดร.พลกฤษณ์ คุ้มกล่ า สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
22 ผศ.ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
23 ดร.ณัฐติญา ไข่ติยากุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
24 ผศ.นิภาพร ปัญญา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
25 นางภภัสสร สิงหธรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
26 ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
27 ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
28 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

 



 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
กลุ่ม การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching 

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
ล าดับ ชือ่-สกุล สังกัด 
29 นางเพชราภรณ์ สิงห์ทองชัย ส านักงานคณบดี 
30 นางศุภานัน ปิ่นเจริญ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
31 น.ส.อัจฉรา เฉลิมเกียรติ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
32 น.ส.นิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
33 นายณรัฐชัย แสงทองศรี งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
34 น.ส.ซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
35 น.ส.ศิริพร บัวสีตัน งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
36 น.ส.สุนันทา แก้วกระจ่าง งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
37 น.ส.เยาวภา เทวะผลิน งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
38 น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
39 น.ส.ดารุณี  บูระพิน งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
40 นายชนะ  กิตติกุลพันธ์ งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
41 นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร งานกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching 
วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 
 
 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง 
น.ส.อัจฉรา  เฉลิมเกียรติ 
(ผู้เล่า) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Team Teaching  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
 



 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง 
น.ส.อัจฉรา  เฉลิมเกียรติ 
(ผู้เล่า) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Team Teaching  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
 

 



 

 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง 
น.ส.อัจฉรา  เฉลิมเกียรติ 
(ผู้เล่า) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Team Teaching  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
 

 



 

 
 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง 
น.ส.อัจฉรา  เฉลิมเกียรติ 
(ผู้เล่า) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Team Teaching  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

ผศ.ดร.ธนพงศ์  สารีอินทร์ 
(ผู้เล่า) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม เล่าเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Team 
Teaching  มีรายละเอียดดังนี้ ในการจัดท า Team Teaching ในแต่ละรายวิชา
ของหลักสูตร จะมีการสางแผนร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนในการวางโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร ซึ่งวิชาที่สอนแบบ 
Team Teaching ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวิชาชีพของหลักสูตร โดยมีผู้รับผิดชอบ
การจัดท า มคอ.3 ในรายวิชานั้นจ านวน 1 ท่าน และผู้ รับผิดชอบการจัดท า             
มคอ.5 ตามจ านวนผู้สอนในรายวิชานั้น ส าหรับการให้คะแนนหรือผลการเรียน 
อาจารย์ผู้สอนในทีมสามารถเป็นผู้ระบุคะแนนหรือผลการเรียนได้ทุกท่าน แต่ใน
ส่วนของหลักสูตรวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น เป็นผู้รวบรวมคะแนนหรือผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอนในทีมและกรอก
คะแนนหรือผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ในส่วนของการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนในทีมในทุกท่าน 
โดยผลการประเมินจะแยกเป็นรายบุคคลไป ส าหรับการเบิกจ่ายค่าสอน หลักสูตร
วัสดุศาสตร์มิได้ด าเนินการเบิกจ่ายในรายวิชาที่ด าเนินการเรียนการสอนแบบ  
Team Teaching และปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบรองรับเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ  Team Teaching แต่หน่วยงานกลางทีรั่บผิดชอบ 
เช่น สวท. และ กวพ. ด าเนินการเตรียมความพร้อมระบบส าหรับการจัดการเรียน
การสอนแบบ  Team Teaching 



 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง 
ดร.ณิศรา  สุทธิสังข ์
(ผู้เล่า) 

ดร.ณิศราสุทธิสังข์ อาจารย์หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เล่าเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching  มีรายละเอียดดังนี้ ใน
การจัดท า Team Teaching ก าหนดในรายวิชาปกิณกคณิตศาสตร์ เนื่องจาก
เนื้อหาของวิชามีความหลากหลาย จึงได้ด าเนินการเรียนการสอนแบบ  Team 
Teaching  โดยมีผู้รับผิดชอบการจัดท า มคอ.3 ในรายวิชานั้นจ านวน 1 ท่าน 
และผู้รับผิดชอบการจัดท า มคอ.5 ตามจ านวนผู้สอนในรายวิชานั้น ส าหรับการ
ให้คะแนนหรือผลการเรียน ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเป็นผู้กรอกคะแนนหรือผล
การเรียนในระบบของมหาวิทยาลัย ส าหรับการเบิกจ่ายค่าสอน ก็จะมีการตกลง
กันในทีมของอาจารย์ผู้สอน และในอนาคตจะด าเนินการจัดการเรียนการสอน
แบบ  Team Teaching ในรายวิชาการคิดและตัดสินใจ ร่วมกับหมวดวิชา
วิทยาศาสตร์ต่อไป 

 



 

ภาพประกอบกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching 

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


