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*************************** 

 
 
1.  ประวัติส่วนตัว 
       1.1    ชื่อ  นายคเชนทร์   กองพิลา 
       1.2    เกิดวันที่  13  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2511               อายุ   47  ปี 
       1.3    ต าแหน่งหน้าทีห่รือต าแหน่งงานในปัจจุบัน   ครชู านาญการพิเศษ  อันดบั  คศ. 3 
                 สถานที่ท างาน   โรงเรียนฝางวิทยายน 
                 ตั้งอยู่เลขที่   ต าบลบ้านฝาง    อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น(40270) 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25           
1.4 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก      

บ้านเลขที่   337/342  ซอย 1  หมู่ที่  2  ต าบลศิลา    อ าเภอเมือง 
               จังหวัด  ขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40000    มือถือ  081 - 2629538 
                  E-mail :   kruaeok53@fangwit.ac.th  ,  kruaeok53@gmail.com 

1.5 มีหนังสือรับรองสิทธิผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ครู  หมายเลข 52200132336139 และรับ
ราชการครูถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลารวม  24  ปี 

1.6 มีหนังสือรับรองสิทธิผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  หมายเลข 54140130000987 
และผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 26  สิงหาคม  ถึง  1  ตุลาคม  2558 

2.   ประวัติการศึกษา  
 
ปีที่เริ่มเข้า ปีที่ส าเร็จ ระดับชั้นหรือสาขาวิชา คุณวุฒิที่ได้รับ 

2530 2534 วิชาเอก ไฟฟ้าก าลัง ปริญญาตรี(ค.บ.) 
วิทยาลัยครูพระนคร 

2541 2543 วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาโท(ศษ.ม.) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2553 2558 วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาเอก(ปร.ด.) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

mailto:kruaeok53@fangwit.ac.th
mailto:kruaeok53@gmail.com
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ประวัติการท างาน 
 

3.  ประสบการณ์การท างานในระดับโรงเรียน 
 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่งงาน 
2554 – ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนฝางวิทยายน 
2553 - ปัจจุบัน หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนฝางวิทยายน 
2551 - ปัจจุบัน หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและ ICT  โรงเรียนฝางวิทยายน 
2551 - 2553 งานทะเบียนวัดผลประเมินผล(โปรแกรม student) โรงเรียนฝางวิทยายน 
2545-2550 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 
2538-2544 หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 
2534-2537 เจ้าหน้าที่งานธุรการ  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 
 
4.  ประสบการณ์การท างานในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) 
  

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่งงาน 
2559 คณะกรรมการด าเนินงานบูรณาการเรียนการสอน DLIT ด้วย Google Apps for 

Education 
2558 วิทยากรอบรมการประยุกต์ใช้ Google Apps for Education  ของ สพม. 25 
2558 วิทยากรอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

2556-ปัจจุบัน คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร ของ สพม.25 
(Information Technology for Education Center : ITech) 

2558 คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สพม.25 
2557 วิทยากรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น  รุ่นที่ 1 
2554 คณะอนุกรรมการคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) ของส านักงาน     

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 25 ที ่531/2554  และ  ที ่272 / 2554) 

2554 คณะกรรมการศูนย์  ICT  สพท.ขอนแก่น เขต 1 
2553 เป็นวิทยากรให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในเรื่องการใช้ ICT เพ่ือ

การเรียนการสอน(การอบรม พัฒนา ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ภาค
อีสาน  ทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ) 

2553 เป็นคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน ICT  
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5.  ประสบการณ์การท างานในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 
ช่วงระยะเวลา ต าแหน่งงาน หน่วยงาน 
2555-ปัจจุบัน คณะทีมพ่ีเลี้ยงโรงเรียนในโครงการนิเทศและติดตาม

การด าเนินงาน ภายใต้โครงการวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมี
คุณภาพทั้งองค์กร (BEIDQM) หรือโครงการพัฒนา
โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลเพ่ือรับรางวัล 
Thailand Quality Award(TQA )  

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา(สนก.) โดย สพฐ. 

2546-ปัจจุบัน วิทยากรอาวุโสฝึกอบรม(ST) ในโครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้  ICT  ของส านัก
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (Intel Teach to 
the Future)  ดังนี้ 
(1)  การอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู  V 4.5 
(2)  การอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู  V 5.4 
(3)  การอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู  V 10.1 
(4)  การอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู  GS  
(5)    Bridging the Gap) Upgrading to Essentials 
Version 10.1 
(6)  การประชุมครูแกนน าระดับชาติ ครั้งที่  2    
(7)  การประชุมครูแกนน าระดับชาติ ครั้งที่  3 
(8)  การประชุมครูแกนน าระดับชาติ ครั้งที่  4  
(9)  การประชุมครูแกนน าระภูมิภาค ครั้งที่  1   
(10)  การประชุมครูแกนน าระภูมิภาค ครั้งที่ 2 PBA 

โครงการความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  กับ  
บริษัท อินเทล ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)
จ ากัด  ภายใต้ชื่อโครงการ Intel 
Teach to the Future 

2557-2558 คณะท างาน  วิจัยทดลองการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ Stem Education 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา(สนก.) โดย สพฐ. 

2557 คณะกรรมการตัดสินประกวด “โครงการประกวด 
สร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต 

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน 
การสอน(สทร.)  โดย สพฐ. 

2556 วิทยากรโครงการสร้างสื่อเรียนรู้สู่แท็บเล็ต  
OTPC (One Tablet Per Child)  
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย 

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน 
การสอน(สทร.)  โดย สพฐ. 

2553 วิทยากร “HOTs” Higher Order Thinking Skills ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน 
การสอน(สทร.)  โดย สพฐ. 
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6.  ความเชี่ยวชาญ 
 6.1 การเรียนการสอนแบบโครงงาน(Project Based Learning) 
 6.2 การบูรณาการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media)ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา 
 6.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา  ส่งเสริม  ด้านการคิดของครูและนักเรียน 
 

7. การแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์พิเศษ 
 

ช่วงระยะเวลา การปฏิบัติ สถาบัน 
2551 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนพิเศษในโครงการ

มหาวิทยาลัยชีวิต(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 
ศูนย์เรียนรู้ขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2558 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยานิพนธ์ 
เรื่อง สมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด  สพม.25   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินและ 
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ(คศ.3)  เรื่อง   
การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกัน 
เรียนรู้ รูปแบบ STAD โดยใช้เว็บเป็นฐาน  เรื่อง 
อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 
(สมาน สุเมโธ)  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 

2556 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินและ
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ(คศ.3)  เรื่อง  การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมบน
เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
ส่งเสริมทักษะการใช้และสร้างงานโปรแกรมตารางท า
การ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

โรงเรียนฝางวิทยายน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 

2552 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยานิพนธ์ 
เรื่อง การพัฒนาเกมส่งเสริมความสามารถในการ
จ าแนกสิ่งเร้าของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2547 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยานิพนธ์ 
เรื่อง การผลิตบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องหลอดไฟฟ้า
ฟลูออเรสเซนต์ส าหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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8.  ผลงาน  และรางวัลเกียรติยศ 
 

ช่วง
ระยะเวลา 

ผลงาน  และรางวัลเกียรติยศ 
 

หน่วยงาน หลักฐาน 

2558 รางวัล วิจัยดีมีคุณภาพ ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา 

(สนก.) โดย (สพฐ.) 

https://drive.google.com/
file/d/0B0g8zxgPm5SjS3R
6QjV1dmF0VDg/view 

2558 “การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรม
โรงเรียนในฝันเพ่ือรับรางวัลในงานการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ “Labschool 
Symposium 2014” ระดับประเทศ 
ชื่อผลงาน    แบบจ าลองการเรียน
การสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมแห่งการ
เรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25 

โล่เกียรติยศ 

2557 รางวัล Platinum ล าดับที่ 2 
นวัตกรรมครู  โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 :  ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โล่เกียรติยศ 

2554 ตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่รอบที่ 2 ไป
น าเสนอผลงานในการประชุม Asia 
and the Pacific Regional Contest 
on the Development and 
Utilization of Multimedia 
Materials  ณ กรุงโตเกียว  Tokyo 
Gakugai University 

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน(สพฐ.) 
 

http://www.obec.go.th/n
ews49/09_september/09
/news.html  (สทร.(สพฐ.) 

2009 รองชนะเลิศ อันดับ 1  
การแข่งขันแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การด้วย ThinkQuest (ThinkQuest 
Teacher Challenge 2009) 

กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/w
ebpr/chinnaphat/news/m
091552/edu2.html 

2009 รางวัลผลงานครูยอดนิยม ล าดับที่  1 
Thailand Innovative Teachers 
Leadership Awards 2009 

บริษัท ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เกียรติบัตร 

2550 การประชุมวิชาการ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียน      
การสอน                 
 
 
 

(สพฐ.) (สวทช.) (สสวท.) http://ict.mwit.ac.th/ 
(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 

https://drive.google.com/file/d/0B0g8zxgPm5SjS3R6QjV1dmF0VDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B0g8zxgPm5SjS3R6QjV1dmF0VDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B0g8zxgPm5SjS3R6QjV1dmF0VDg/view
http://www.obec.go.th/news49/09_september/09/news.html
http://www.obec.go.th/news49/09_september/09/news.html
http://www.obec.go.th/news49/09_september/09/news.html
http://www.moe.go.th/webpr/chinnaphat/news/m091552/edu2.html
http://www.moe.go.th/webpr/chinnaphat/news/m091552/edu2.html
http://www.moe.go.th/webpr/chinnaphat/news/m091552/edu2.html
http://ict.mwit.ac.th/
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ช่วง
ระยะเวลา 

ผลงาน  และรางวัลเกียรติยศ 
 

หน่วยงาน หลักฐาน 

2549 รางวัลชนะเลิศ  หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม(นวัตกรรมด้านการเรียน
การสอน) 
รางวัลดีเยี่ยม    หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม(นวัตกรรมด้านการเรียน
การสอน) ระดับภาคอีสานตอนบน ณ 
จังหวัดมุกดาหาร   

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น  
เขต 1 
ส านักนวัตกรรมการ
เรียนการสอน(สนก.)
(สพฐ.) 

http://school.obec.go.th/
fangwit 
 
http://www.edinno.net/vi
ew_inno.php?inno_id=50 
 

2549 รบัมอบโล่วิทยากรอาวุโส ผู้มีผลงาน
ยอดเยี่ยม 
 

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
คุณหญิงกษมา   
วรวรรณ ณ อยุธยา  

โล่ห์เกียรติยศ 

2548 รางวัลดีเยี่ยม  นวัตกรรมการเรียนการ
สอน เรื่อง  การออกแบบการเรียนรู้
แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น  
เขต 1 

เกียรติบัตร 

2547 รางวัล “ครูมืออาชีพ” สมาคมพัฒนาวิชาชีพครู
แห่งประเทศไทย 

เกียรติบัตร 

 
9.  ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 
ช่วงระยะ 

เวลา 
ผลงาน  

 
หน่วยงาน หลักฐาน 

2558 แบบจ าลองการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เป็นฐานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์  
INSTRUCTIONAL MODEL OF PROJECT-BASED 
LEARNING THROUGH ONLINE SOCIAL MEDIA 
TO DEVELOP ANALYTICAL THINKING 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดุษฎีนิพนธ์ 

2557 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
และทักษะในศตวรรษที่ 21 : รูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝาง
วิทยายน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

http://fangwitt
ayayon.net/ 
 

2556 รายงาน : การประยุกต์ใช้ Blog ในการจัดการเรียน 
การสอน 

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน(สทร.)   
โดย สพฐ. 

https://kruaeok
3.wordpress.co
m/ 

2553 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใชเครือขาย
สังคมแหงการเรียนรูโรงเรียนฝางวิทยายน 

ส านักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพเยาวชน (สสค.) 
 

(http://kruaeo.
ning. com/) 

http://school.obec.go.th/fangwit
http://school.obec.go.th/fangwit
http://www.edinno.net/view_inno.php?inno_id=50
http://www.edinno.net/view_inno.php?inno_id=50
http://fangwittayayon.net/
http://fangwittayayon.net/
http://kruaeo.ning/
http://kruaeo.ning/
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ช่วงระยะ 

เวลา 
ผลงาน  

 
หน่วยงาน หลักฐาน 

2009 รายงาน : แผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วย 
ThinkQuest(ThinkQuest Teacher Challenge 
2009) 

กระทรวงศึกษาธิการ http://www.m
oe.go.th/webpr
/chinnaphat/n
ews/m091552/
edu2.html 

2009 รายงาน : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน     
การสอน (Thailand Innovative Teachers 
Leadership Awards 2009) 

บริษัทไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เกียรติบัตร 

2544 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน    
วิชา ง 015  งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น                    
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://ednet.kk
u.ac.th/researc
h/index(R).htm 

2543 การสร้างบทเรียนโปรแกรม วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง  
เครื่องกล  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
A Construction of Programmed Instruction  
on the Physics Subject “The Mechanics” for 
Mathayom Suksa V Students 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.thaiedres
earch.org/resul
t/info2.php?id=

1642 
 

 
10.  ทุนสนับสนุนการวิจัย               
 
ระยะเวลา ชื่อทุน หน่วยงาน แหล่งข้อมูล 

2555 โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนโดยใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมการเรียนรู้
โรงเรียนฝางวิทยายน   
Development  of  teaching and learning 
using a social network of  Fang 
Wittayayon  School. 

ส านักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) 
 

http://www.qlf.or
.th/Home/FrontP
age 

2546 โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School-based Training) : นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพ่ือปฏิรูปการ
เรียนรู้ “เรื่อง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบโครงงาน”   

ทุนสนับสนุนการวิจัย  
โดยส านักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา(สกศ.) 

 

www.onec.go.th/
news46/pr/n_pr/
n_460929b.htm - 
251k 

 

http://www.moe.go.th/webpr/chinnaphat/news/m091552/edu2.html
http://www.moe.go.th/webpr/chinnaphat/news/m091552/edu2.html
http://www.moe.go.th/webpr/chinnaphat/news/m091552/edu2.html
http://www.moe.go.th/webpr/chinnaphat/news/m091552/edu2.html
http://www.moe.go.th/webpr/chinnaphat/news/m091552/edu2.html
http://ednet.kku.ac.th/research/index(R).htm
http://ednet.kku.ac.th/research/index(R).htm
http://ednet.kku.ac.th/research/index(R).htm
http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=1642
http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=1642
http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=1642
http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=1642
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11.  การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
 

ช่วง
ระยะเวลา 

กิจกรรมทางวิชาการ หน่วยงาน 

2559 “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”  รุ่นที่  3 ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ(วช.) 

2558 การพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2558 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2557-2558 หัวหน้าทีมกลุ่มทดลองการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(STEM Education) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2557 "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลีย่นประเทศไทย"  ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพเยาวชน (สสค.) 

2557 การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินความสามารถด้านการคิด
(Thinking Ability Assessment) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2556 EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
วิชาชีพครู ครั้งที่ 6 

บริษัท Intel® ประเทศไทย 
จ ากัด 

2556 น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  ครั้งที่  1 

(สพฐ.) (สวทช.) (สสวท.) 

2555 บทบาทนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับประชาคม
อาเซียน 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2554 ตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่รอบที่ 2ไปน าเสนอผลงานในการ
ประชุม Asia and the Pacific Regional Contest on the 
Development and Utilization of Multimedia 
Materials  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  โดยมหาวิทยาลัย  
Tokyo Gakugai University 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2553 วิทยากร “HOTs” Higher Order Thinking Skills ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2547     ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมรวมพลังปฏิรูป
การศึกษาไทย ครบรอบ 5 ปี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 

2548   ร่วมประชุมสัมมนาครูแกนน าแห่งประเทศไทย ในโครงการ  
Intel® Teach To The Future  ครั้งที่  1 

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือ 
การเรียนการสอนโดย สพฐ. 

2548 เป็นคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการอบรมเพ่ือพัฒนา 
วิชาชีพครู  ในโครงการ  Intel® Teach To The   Future   

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือ 
การเรียนการสอนโดย สพฐ. 

2548 น าเสนอผลงานในพิธีมอบวุฒิบัตรครูแกนน าแห่งชาติ ครั้งที่ 4  กระทรวงศึกษาธิการ 
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