ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
พ.ศ. 2562
1. ประวัติส่วนบุคคล
1.1 ชื่อ นายปรัชญนันท์ นิลสุข
อายุ 54 ปี
1.2 วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2508
1.3 ที่อยู่ 159/466 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (10700)
เบอร์โทรศัพท์ 02-8801893 มือถือ 081-7037515
e-mail:prachyanun@hotmail.com
,prachyanunn@kmutnb.ac.th
Web-site : http://www.prachyanun.com
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ 48-12-0122
1.4 ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
1.5 ที่ทางานปัจจุบัน
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
โทร : 02-9132500 ต่อ 3298 โทรสาร : 02-587-8256
เว็บไซต์ : http://www.met.fte.kmutnb.ac.th
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://ict.fte.kmutnb.ac.th
https://www.facebook.com/dictkmutnb
1.6 ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก
ค.ด.
เท ค โน โล ยี แ ล ะ สื่ อ ส าร
การศึกษา
กศ.ม.
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ศษ.บ.
โสตทัศนศึกษา
ปวส.
อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.
อิเล็กทรอนิกส์
ม.3

สถานศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
2545

มศว. (ประสานมิตร)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ร.ร.พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

2538
2532
2530
2528
2524
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เกียรติประวัติ
1. ครูผู้มีผลงานดีเด่นจังหวัดสมุทรสงคราม (2540)
2. ครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา (2540)
3. ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2546)
4. ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ระดับอุดมศึกษา คุรุสภา (2546)
5. คุณพ่อตัวอย่าง โรงเรียนวัดปากนา (พิบูลสงคราม) พ.ศ.2549 และ พ.ศ. 2550
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2549
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ.2551
8. รองศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าพระ
นครเหนือ พ.ศ.2555
9. นักวิจัยอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยอีดิธโคแวน ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2555-2556
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จม.)
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 4 ข 23 กุมภาพันธ์ 2537 หน้า 90
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ตช.)
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 2 ข 22 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 78
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.)
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนที่ 16 ข 14 กรกฎาคม 2556 หน้า 65
1.7 ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2530-2532 ช่ า งอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ งานโสตทั ศ นศึ ก ษา กองงานวิ ท ยาเขตบางนา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2532 – 2549 อาจารย์ประจาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2532 – 2538 เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2538 – 2540 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2543
หัวหน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2545
หัวหน้าศูนย์อินเทอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2546
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2549
หัวหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 ตุลาคม 2549 อาจารย์ประจาภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2550-ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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พ.ศ.2559-2560 หั ว หน้ า ภาควิ ช าครุ ศ าสตร์ เทคโนโลยี คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์การทางาน
- กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (2552-2555)
- กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (2553-2556)
- กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (25542557, 2558-2561)
- กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2558-2560)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (2556-2559,2560-2563)
- กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธนบุรี (2559-2563)
- กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2561-2563)
- กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (25612565)
- อาจารย์ พิ เศษวิ ช า การจั ด การนวั ต กรรมและสารสนเทศ , เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา,
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และวิชา
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการเรีย นรู้ , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฯลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง
- อาจารย์พิเศษ เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
- อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อาจารย์พิเศษ ปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- อาจารย์พิเศษ ระดับ ปริญญาโท บริห ารการศึกษา/ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลั ย
กรุงเทพธนบุรี
- อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
- อาจารย์พิเศษ ระดับ ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลั ยธนบุรี (25592561)
- อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาเอก คณะพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลั ยรามคาแหง
(2560-2561)
- วิท ยากรพิ เศษบรรยาย วิช า การฝึ ก อบรมทางไกล หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร์ม หาบั ณ ฑิ ต
การศึกษาต่อเนื่องและการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ
- วิทยากรพิเศษบรรยาย คอมพิวเตอร์พืนฐานเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย
- อาจารย์พิเศษวิชาเครื่องรับโทรทัศน์สี โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ ดาวคะนอง กรุงเทพ
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินภายนอกทางวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู (2544-ปัจจุบัน)
- กรรมการตัดสิ น การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิว เตอร์ จังหวัดสมุทรสงคราม
(2538-2545)
- กรรมการจั ด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 6
- กรรมการตัดสินการประกวดเว็บเพื่อการศึกษา ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคกลาง
- กรรมการตรวจประเมินสื่อเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเว็บ กรมวิชาการ
- กรรมการตรวจพิจารณาสื่อและตาราเรียนสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี กรมวิชาการ
- กรรมการตัดสินการประกวดคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเว็บเพื่อการศึกษา สานักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
- กรรมการกาหนดมาตรฐานสื่อและนวัตกรรม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- กรรมการโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- กรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
- กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
- ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 11
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรปริญญาเอก เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
- ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท บรรณารัก ษ์ ศ าสตร์แ ละสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
- ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรปริญญาตรี มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี
- ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาหลั ก สู ต รปริญ ญาตรี คณะครุศ าสตร์อุต สาหกรรม มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- นักเขียนกิติมศักดิ์ หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ.เพชรบุรี (2535-ปัจจุบัน)
- รองประธานอนุกรรมการปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จ.สมุทรสงคราม (2545)
- ที่ ป รึ ก ษาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส านั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
สมุทรสงคราม
- คณะทางานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสมุทรสงคราม
- ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทคโนโลยีปิ่นมณฑล กรุงเทพฯ
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- ประธานอนุ กรรมการการแข่ งขัน สิ่ งประดิษ ฐ์ และสื่ อ การสอน ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (2548-2553)
- ที่ปรึกษาชมรม Moodle e-Learning แห่งประเทศไทย
- กรรมการโครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม สอศ.(2550)
- กรรมการมูลนิธิศิริธรรม สานักสงฆ์ศิริธรรม (ถาชี) ต.ไร่ส้ม อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี
- กรรมการตัดสิน E-Learning SIPA Pitch 2008
- ผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา สมศ.
- กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (2552)
- กรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี (2552-2553)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(2555-2556)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2557)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(2559-2562)
- กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ส านัก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จ เจ้าพระยา
(2560-2561)
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 17 กุมภาพันธ์ 2560
- ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่ งประดิษฐ์และสื่อการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน 19 กุมภาพันธ์ 2560
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
- ผู้ทรงคุณ วุฒิ วิพากย์ห ลักสูตรปริญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 7 กันยายน 2560
- ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ วิ พ ากย์ ห ลั ก สู ต รปริญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 15 กันยายน 2560
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 15 กันยายน 2560
- ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ วิพ ากย์ ห ลั ก สู ต รปริญ ญาโท สาขาการเรีย นรู้ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 28-29 เมษายน 2561
- ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ วิพ ากย์ ห ลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ครู มหาวิท ยาลั ย ธนบุ รี วั น ที่ 27
พฤษภาคม 2561
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา วันที่ 30 มิถุนายน 2561
- ผู้ท รงคุณ วุฒิ วิพ ากย์ ห ลั กสู ตรปริญ ญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล และสื่ อการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
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- ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ วิ พ ากย์ ห ลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันที่ 1 สิงหาคม 2561
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 11 ต.ค.2561
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร
กลาง) วันที่ 24 ธันวาคม 2561
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
- กรรมการควบคุ ม และกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์นั กศึ ก ษาปริญ ญาโท สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ,สาขาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,
- สาขาเทคโนโลยี เทคนิ คศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,สาขาการ
บริ ห ารการศึ ก ษา สถาบั น ราชภั ฎ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง , สาขาบริ ห ารอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
- สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท,ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ
วิทยากร
- วิทยากรการสร้างสื่อการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
- วิทยากรการดูแลระบบหอกระจายข่าว สานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
- วิทยากรการดูแลรักษาระบบเสียงตามสาย สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
- วิทยากรฝึกอบรมครูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรสงคราม
- วิท ยากร การจั ด หลั ก สู ต รกลุ่ ม งานอาชี พ และเทคโนโลยี กลุ่ ม โรงเรีย นสามั ญ ศึ ก ษา จ .
สมุทรสงคราม
- วิทยากรบรรยาย อาชีวะ สอน สร้างอย่างไรให้เป็นเจ้าของกิจการ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
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วิทยากรวิชา คอมพิวเตอร์พืนฐานเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรฝึกอบรมการสร้างเว็บเพื่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาบุคลากรบริษัทไทยลักซ์เอ็นเตอร์จากัด (มหาชน)
วิทยากรฝึกอบรม คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสาหรับครูอาจารย์ และหน่วยงานในจังหวัด
สมุทรสงคราม ฯลฯ [แบบทดสอบออนไลน์ อินเทอร์เน็ตเบืองต้น]
วิทยากร อบรมการสร้างไซต์ สาหรับหน่วยงานราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ฯลฯ
วิท ยากรการสร้ างสื่ อ การเรีย นการสอนผ่ านเว็บ ศู น ย์ นิ เทศอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง กรม
อาชีวศึกษา
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สปจ.สมุทรสาคร
วิ ท ยากรอบรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เน็ ต เบื องต้ น เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจภู ธร จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
วิทยากรการพัฒนาข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยากรอบรมอินเทอร์เน็ต โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
วิท ยากรการอบรมการสร้างเว็บไซต์และพั ฒ นาข้ อมูล ผ่ านระบบอิน เทอร์เน็ ต วิท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยากรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดการใช้กระดาษ Paperless
วิทยากรบรรยาย CAI & E-Learning วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา สถาบัน
ราชภัฎเพชรบุรี
วิทยากรครูแกนนาอีเลินนิ่ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
วิทยากรการสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษายุคอีนาไอ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
วิท ยากรการสั ม มนาแนวทางการวิจั ย บทเรีย นคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอน อี เลิ น นิ่ งและการ
ออกแบบเว็บช่วยสอน สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
วิทยากร เทคนิคการสืบค้นงานวิจัยทางอินเทอร์เน็ต ป.โท เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบัน
ราชภัฎเพชรบุรี
วิทยากรสัมมนาเว็บเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี
วิ ท ยากรอบรมอิ น เทอร์ เน็ ต เบื องต้ น ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
วิทยากรอบรมการวิจัยชันเรียน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
วิทยากรการอบรมการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ครูแกนนาอีเลินนิ่ง โรงเรียนราชโบริกา
นุเคราะห์ จ.ราชบุรี
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ กลุ่มโรงเรียนปัญจมิตร จ.สมุทรสงคราม
วิ ท ยากรเทคนิ ค การตั งชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
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- วิทยากรการใช้ ICT เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน รุ่น 2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.
ราชบุรี
- วิทยากรการนา ICT พัฒ นาและบริหารกาลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ สถาบัน
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
- วิทยากรรูปแบบสื่อที่เหมาะสมสาหรับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทับแก้ว)
- วิทยากรการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รุ่นที่ 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.
ราชบุรี
- วิทยากรผลกระทบคอมพิวเตอร์และแอนิเมชั่นต่อการศึกษา มจธ.
- วิทยากร E-Book 2-4 พฤษภาคม 2548 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
- วิทยากรสื่อผสมบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ยุคดิจิ ตอล 3 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
- วิ ท ยากรบรรยาย "เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา ได้ อ ะไร" 12 พฤษภาคม 2548 วิ ท ยาลั ย สารพั ด
สมุทรสงคราม
- วิท ยากรบรรยายการเปรีย บเที ย บมาตรฐานอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน 18 พฤษภาคม 2548
โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
- วิทยากรบรรยายห้องสมุดเสมือนและการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต 27 พฤษภาคม 2548
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
- วิทยากร E-Book 23-25 มิถุนายน 2548 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
- วิทยากรการอบรมผู้ดูแลระบบเครือข่าย สานักงานเขตพืนที่สมุทรสงคราม 30 สิงหาคม - 8
กันยายน 2548
- วิทยากรการประเมินผลทางอาชีวศึกษาและการวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐาน 26 ต.ค.2548
โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
- วิทยากรอีเลินนิ่ง โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย 15 พ.ย.2548
- วิทยากรบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการประเมินสื่อ สานักงานควบคุมโรคติดต่อเขต
4 18 ก.ย.2548
- วิทยากรการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา 24 พ.ย.2548
- วิทยากรการใช้ ICT นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยชีวิตสมุทรสงคราม 11 ธ.ค.2548
วิทยากรระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี 7 ก.พ.2549
- วิทยากรครูแกนนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15-17
ก.พ.2549
- วิทยากรระบบการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลินนิ่งด้วย Moodle โรงเรียนราชโบริกานุ
เคราะห์ 8-10 มี.ค.2549
- วิทยากรการเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคโพ
ธาราม 27 มี.ค.2549
- วิทยากรเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคการสื่อสารข้อมูล วิทยาการอาชีพอัมพวา 30 เม.ย.2549
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- วิทยากรระบบการเรียนการสอนด้วย Moodle วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 2 พ.ค.
2549
- วิทยากรการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 3 พ.ค.
2549
- วิทยากรกลุ่มการพัฒนาประสิทธิภาพความเป็นเลิศในการบริหารสู่การเลื่อนวิทยฐานะ สอ
ศ. 5-7 พ.ค.2549
- วิทยากรกลุ่มการพัฒนาประสิทธิภาพความเป็นเลิศในการบริหารสู่การเลื่อนวิทยฐานะ สอ
ศ. 13-14 พ.ค.2549
- วิ ท ยากรการจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศด้ ว ย Mambo ครู แ กนน า ICT อาชี ว ศึ ก ษา 5-7
มิถุนายน 2549
- วิทยากรกลุ่มการตรวจผลงานผู้บริหารเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ สอศ. 17-18 มิถุนายน 2549
- วิทยากรระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ด้วย Moodle วิทยาลัยสารพัด
ช่างสมุทรสงคราม 28-30 ส.ค.2549
- วิทยากรระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ด้วย Moodle วิทยาลัยพณิชย
การอินทราชัย 12 ก.ย.2549
- วิทยากรการวิจัยในชันเรียน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 6 ต.ค.2549
- วิ ท ยากรการสร้ า งเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ การเรี ย นการสอนระบบ LCMS 22-24 พ.ย.2549
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- วิทยากรการประชุมปฏิบัติการยกร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการสื่อและนวัตกรรม
การอาชีวศึกษา สอศ. 19 ธันวาคม 2549
- วิทยากร MIS กับการจัดการข้อมูล สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
15-19 มกราคม 2550
- วิทยากร "การสอนในยุ ค IT" สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา 23 กุมภาพันธ์ 2550
วิทยากร "กรณี ศึกษา Gotoknow.org : การจัดการความรู้ด้วย Weblog" มหาวิทยาลั ย
บูรพา 16 มีนาคม 2550
- วิทยากร "การพัฒ นาสื่อการเรียนการสอนผ่ านเว็บโดยครูต้นแบบ สอศ." ศูนย์วิศวกรรม
เกษตร บางพูน 23-27 เมษายน 2550
- วิทยากร "การพัฒ นาสื่อการเรียนการสอนผ่ านเว็บโดยครูต้นแบบ สอศ." ศูนย์วิศวกรรม
เกษตร บางพูน 8-9 พฤษภาคม 2550
- วิทยากร "การผลิตสื่ อเพื่ อเผยแพร่และประชาสั มพันธ์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรงที่ 4
จังหวัดราชบุรี" 17-18 พฤษภาคม 2550
- วิทยากร "การจัดทาแผนการจัดการความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ" 25-26
มิถุนายน 2550
- วิทยากร "แลกเปลี่ ย นเรียนรู้คนไอที" สถาบัน พระบรมราชชนก โรงแรมริช นนทบุ รี 25
กรกฎาคม 2550
- วิ ท ยากร "หลั ก การสร้ า งบทเรี ย นออนไลน์ (E-Learning)" วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ชลบุ รี 26
กรกฎาคม 2550
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- วิทยากรเสวนา "การบริการสารสนเทศเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การตลาด" ร่วมกับ อ.ทิพภากร
รังคสิริ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 9 สิงหาคม 2550
- วิทยากรกรณีศึกษา Moodle ในการสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติด้านอีเลินนิ่ง 10 สิงหาคม
2550 อาคาร 9 อิมแพค เมืองทองธานี
- วิทยากรการประเมินผลโครงการครูต้นแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอศ. ศูนย์วิศวกรรมเกษตร
15-17 ส.ค. 2550
- วิทยากร "แนวทางการพัฒ นา e-Learning เพื่อการศึกษา" มหาวิท ยาลัยทักษิณ 28 ส.ค.
2550 [ ppt1 ] [ ppt2 ]
- วิทยากรการยกร่างระเบี ยบการบริห ารจัดการสื่อและนวัตกรรมอาชีวศึกษา 7 กันยายน
2550 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- วิ ท ยากร การสร้ า งเว็ บ ไซต์ ด้ ว ย Mambo 8-9 กั น ยายน 2550 คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
- วิทยากร "ภัยร้ายที่แฝงมากับอินเทอร์เน็ตและเกมส์" งานสมัชชาคุณธรรมนาความรู้ สกศ.
ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 11 ก.ย.50
- วิทยากร การประยุกต์ใช้สื่อประสมบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิตอล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 8 ต.ค.2550
- วิทยากร "ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย Moodle" สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 15-19 ต.ค.2550
- วิทยากร "การจัดการความรู้ด้วย Weblog Gotoknow" มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 27
พ.ย.2550
- วิทยากร "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ชัยนาท
7-8 ม.ค.2551
- วิทยากร "การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยครูต้นแบบ สอศ." ศูนย์วิศวกรรมเกษตร
บางพูน 14-19 มกราคม 2551
- วิท ยากร "การสร้ างสื่ อ การเรี ย นการสอนผ่ านเว็บ ด้ ว ยโปรแกรม Moodle E-Learning"
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 25-27 มกราคม 2551
- วิทยากร "การสร้างเว็บไซต์สาขาวิชาด้วย CMS Mambo มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551
- วิทยากร "การเขียนข่าวและบทความเพื่อการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์" ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2551
- วิทยากรและที่ปรึกษาการประชุมปฏิบัติการโครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม สอศ. 7
กุมภาพันธ์ 2551
- วิทยากรการประชุมปฏิบัติการร่างระเบียบค่าตอบแทนสื่อการเรียนรู้ สอศ. 13 กุมภาพันธ์
2551
- วิทยากรการพัฒนาสื่ออีเลิ่นนิ่ง วิทยาลัยมวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
15 กุมภาพันธ์ 2551

11

- วิท ยากรอบรมครู แ กนน าอี เลิ น นิ่ ง สถาบั น พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข ณ
วิทยาลัยการสาธารณสุขชลบุรี 24-25 กุมภาพันธ์ 2551
- วิ ท ยากรการอบรม Moodle E-Learning อาจารย์ ค ณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 26-27 ก.พ.2551
- วิ ท ยากรการอบรม Moodle E-Learning อาจารย์ ค ณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4-5 มี.ค.2551
- วิทยากรการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยครูต้นแบบ สอศ. รอบสอง
วันที่ 17-19 มี.ค.2551
- วิทยากรโครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม สอศ. วันที่ 24-26 มี.ค.2551
- วิทยากรโครงการพัฒนา E-Learning มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 8-11
เม.ย.2551
- วิทยากรโครงการพัฒ นาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สอศ. วันที่ 18-22
เม.ย. 2551
- วิทยากรโครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สอศ.รอบสอง วันที่ 811 พ.ค. 2551 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
- วิทยากรโครงการพัฒนา E-Learning มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบสอง
วันที่ 12-16 พ.ค.2551
- วิทยากรการจัดทาเว็บไซต์สาขาวิชาด้วย CMS Mambo มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 26-28 พ.ค.2551
- วิทยากร "การพัฒนาศูนย์วิทยุอาชีวศึกษา (R-Radio) เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพแก่
ชุมชนในท้องถิ่น" ณ สอศ. 11-12 มิ.ย.2551
- วิทยากร "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา" สอศ. 18-19 มิ.ย.2551
- วิ ท ยากร "แนวทางการพั ฒ นา E-Learning ให้ ป ระสบผลส าเร็ จ " วิ ท ยาลั ย พยาบาล
พระปกเกล้า จันทรบุรี 25-26 มิ.ย.2551
- วิทยากร "หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม สอศ. รอบที่ 2" โรงแรม S.D.Avanue 10-11 ก.ค.
2551
- วิทยากร "ครูต้นแบบ สอศ. รอบที่ 4" ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร บางพูน วันที่ 14-16
ก.ค.2551
- วิทยากร "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รอบสาม" ณ โรงแรม
ราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี วันที่ 17-20 ก.ค.2551
- วิทยากร E-Learning โครงการพัฒ นาทักษะและศกยภาพการแข่งขันฯ กระทรวง ICT ณ
โรงแรมโซฟิเทล ขอนแก่น 29-30 ก.ค.2551
- วิทยากรการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรม
เอเชียแอร์พอร์ต 4-9 ส.ค.2551
- วิทยากรการประชุมวิชาการ สอศ. 16 ส.ค.2551 ศูนย์ศิลปาชีพนานาชาติ บางไทร
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- วิทยากรอีเลินนิ่ง สถาบันการต่างประเทศเทวะวโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 21 ส.ค.
2551
- วิทยากร Moodle E-Learning 22-24 ส.ค.2551 มหาวิทยาลัยนครพนม
- วิ ท ยากร Moodle E-Learning 29-31 ส.ค.2551 โครงการพั ฒ นาอี เ ลิ น นิ่ ง ประเภท
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี
- วิท ยากรเรื่ องระบบการจัดการข้อ ร้อ งเรียนในห้ องสมุด 5 ก.ย. 2551 ส านั กวิท ยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยากร กลยุทธ์พ้นภัยออนไลน์สาหรับเยาวชน มรภ.พระนคร 6 ก.ย.2551
- วิทยากรครูแกนนาอีเลินนิ่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 9-10 ก.ย.2551
- วิทยากร สื่อออนไลน์ : โลกแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระ
นคร 18 ก.ย.2551
- วิทยากรการวิจัยและพัฒนาสื่อฯ หลักสูตรมัคคุเ ทศน์ลุ่มนาโขง โรงแรมพาวิลเลี่ยน รีสอร์ท
กาญจนบุรี 23 ก.ย.2551
- วิทยากร "การพัฒ นาการสอนด้วยเทคโนโลยีส มัยใหม่" คณะบริห ารธุรกิจ มหาวิทยาลั ย
หอการค้าไทย 30 ก.ย.2551
- วิทยากรอบรมการจัดการความรู้ด้วย Multi-Weblog และการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศผ่าน
KMUTNB SMS สานักคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. 7 ต.ค.2551
- วิทยากร มหันภัยจาก เกมส์ออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทร์เกษม กระทรวงศึกษาธิการ 15
ต.ค. 2551
- วิทยากรการพัฒ นาศูน ย์ วิทยุ R-Radio สอศ. ณ โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี 28-30
พ.ย.2551
- วิทยากรการประยุกต์ใช้ Moodle เพื่อการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
8 ธ.ค.2551
- วิทยากรการจัดการความรู้สาหรับบุคลากรสานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มจพ. 9 ธ.ค.2551
- วิทยากรเรื่อง กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2550 ร.ร.มิตรพลพณิชยการ 15 ธ.ค.2551
- วิทยากร"การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สอศ." สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15-16 มกราคม 2552
- วิทยากร "เทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้" มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต 24 มกราคม
2552
- วิทยากร "การพัฒนาเว็บฝึกอบรมสาหรับวิทยาลัยนาร่อง" สานักพัฒนาครูและบุคคลากร
อาชีวศึกษา 26-30 มกราคม 2552
- วิทยากร "อิเล็กทรอนิกส์กับสื่อการสอนและวิทยาการก้าวหน้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์" คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 กุมภาพันธ์ 2552
- วิทยากร "โครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม" สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและอาชีพ
17 กุมภาพันธ์ 2552
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- วิ ท ยากร "การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา" มหาวิ ท ยาลั ย นราธิว าสราชนคริน ทร์ 18-19
กุมภาพันธ์ 2552
- วิทยากร "การจัดทา e-Learning ในหลักสูตรมัคคุเทศก์ลุ่มนาโขง" โรงแรมหนองคาย แก
รนด์ 9-11 มีนาคม 2552
- วิ ท ยากร "การอบรม Moodle e-Learning คณะวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ มจพ. 12-13
มีนาคม 2552
- วิท ยากร "e-Learning สถาบั น พระบรมราชชนก ณ วิท ยาลั ย พยาบาลพระปกเกล้ า จ.
จันทบุรี 23-24 มีนาคม 2552
- วิ ท ยากร "การประชุ ม และอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารหนึ่ งวิ ท ยาลั ย หนึ่ งนวั ต กรรม สอศ. ณ
สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. 25-27 มีนาคม 2552
- วิทยากร "การบริหารสานักงานสมัยใหม่" สานักงานอัยการสูงสุด ณ โรงแรม S.D. Avanue
1 เมษายน 2552
- วิทยากร "การวิจัย พัฒ นาอาชีพคนพิการ" ณ โรงแรมกรีนเฮ้าส์ จ.กระบี่ 4-7 พฤษภาคม
2552
- วิ ท ยากร "การพั ฒ นาสื่ อ e-Learning ด้ ว ย Moodle ระยะที่ ส อง" คณะวิ ท ยาศาสตร์
ประยุกต์ มจพ. 14-15 พฤษภาคม 2552
- วิทยากร "การพัฒนาเว็บฝึกอบรมสาหรับวิทยาลัยนาร่อง" สานักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคคลากรอาชีวศึกษา 18-22 พฤษภาคม 2552
- วิทยากร "การบริหารสานักงานสมัยใหม่" สานักงานอัยการสูงสุด ณ โรงแรม S.D. Avanue
26 พฤษภาคม 2552
- วิทยากรสื่อตาราเรียน-หนังสือเรียน สอศ. ณ โรงแรมกาญจนธารา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 2830 พฤษภาคม 2552
- วิทยากร การอบรม Moodle e-Learning วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 15-16 มิถุนายน
2552
- วิทยากรการจัดทาหนังสือเรียน สอศ.รอบที่สอง ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา 1718 มิถุนายน 2552
- วิทยากรการจัดทาหลักสูตรปริญญาตรี ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 5 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 19 มิถุนายน 2552
- วิ ท ยากรโครงการหนึ่ ง วิ ท ยาลั ย หนึ่ ง นวั ต กรรม สอศ. ณ โรงแรมซิ ตี บี ช หั ว หิ น 22-23
มิถุนายน 2552
- วิทยากรการจัดทาตาราเรียน-หนังสือเรียน สอศ. กลุ่มที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร
บางพูน 29-30 มิถุนายน 2552
- วิท ยากรการสั มมนาวิช าการเรื่อง การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่ การปฏิ บัติ วทอ.มจพ.
1 กรกฎาคม 2552
- วิทยากรการวิจัย e-Learning สถาบันพระบรมราชชนนก ณ โรงแรมริช กรุงเทพฯ 29-30
กรกฎาคม 2552
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- วิทยากร Getting started with e-Learning ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 31 กรกฎาคม 2552
- วิทยากรหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยารีสอร์ท 3-4 สิงหาคม 2552
- วิทยากร e-Training สานักพัฒนาครูและบุคลากรทางอาชีวศึกษา 10-14 สิงหาคม 2552
- วิทยากรการบริหารสานักงานยุคใหม่ สานักงานอัยการสูงสุด 24 สิงหาคม 2552
- วิท ยากร IT Trend for HRD สถาบั น พระบรมราชชนก ณ Brookside Valley 1-3 ก.ย.
2552
- วิ ท ยากร Trend and Issues in Research on Educational Communications and
Technology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 กันยายน 2552
- วิทยากร "การบริหารสานักงานยุคใหม่" สานักงานอัยการสูงสุด ณ โรงแรมเมอร์เคียว ฟอร์
จูน 7 กันยายน 2552
- วิ ท ยากรระบบบริ ห ารสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ส านั ก มาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. 8 กันยายน 2552
- วิทยากร "การวิเคราะห์ข้อสอบ" วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 9 กันยายน 2552
- วิ ท ยากร Trend and Issues in Research on Educational Communications and
Technology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กันยายน 2552
- วิทยากร "การบริหารสานักงานยุคใหม่" สานักงานอัยการสูงสุด ณ โรงแรมเมอร์เคียว ฟอร์
จูน 15 กันยายน 2552
- วิทยากร "การประชุมปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสื่อฯ สอ
ศ." ณ โรงแรมทีเค พาเลซ 21-22 กันยายน 2552
- วิทยากร "การอบรม Anatomy e-Learning by Moodle" ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5-6 ตุลาคม 2552
- วิทยากรอบรม Moodle คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. 19-20 ตุลาคม 2552
- วิทยากร "การจัดการความรู้สาหรับบุคลากรกองกลาง" สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 30 ตุลาคม 2552
- วิ ท ยากร "การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ย Moodle e-Learning" ส านั ก วิ ช าการจั ด การ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 6 พฤศจิกายน 2552
- วิทยากร "การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา" มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 18 ธันวาคม 2552
- วิทยากร "การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ" สานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 22 ธันวาคม 2522
- วิทยากร "การจัดการความรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ ฝ่ายบุคคล" กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มจพ. 23 ธันวาคม 2552
- วิทยากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้บล็อกเพื่อการจัดการความรู้" กองกิจการนักศึกษา
มจพ. 23 ธันวาคม 2552
- วิทยากร "พรบ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550" โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ 14
มกราคม 2553
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- วิทยากรอบรม KM-Zone สานักงานอธิการบดี มจพ. 27 มกราคม 2553
- วิทยากร "การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการมีสุขภาพดีในยุค Generation Y"
สานักอนามัย กทม. 28 มกราคม 2553
- วิทยากรอบรม KM-Zone มจพ. 3,10,17,24 กุมภาพันธ์ 2553
- วิทยากร "เสวนา จะดูแลลูกค้าอย่างไรในโลกยุคดิจิตอล อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม" 13
กุมภาพันธ์ 2553 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
- วิทยากร "การจัดการเรียนการสอนด้วย Modlle e-Learning" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก จันทบุรี 15-16 กุมภาพันธ์ 2553
- วิทยากร "Open Source Software" กรมอนามัย 18 กุมภาพันธ์ 2553
- วิทยากรโครงการนวัตกรรมอาชีวศึกษา สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ โรงแรม
พาวิลเลียนรีสอร์ท 9-10 มี.ค.2553
- วิทยากร Moodle e-Learning วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 15-17 มีนาคม 2553 [ pdf ]
- วิทยากร e-Learning มจพ. 18-19 , 25-26 มีนาคม 2553
- วิทยากร e-Training มจพ. 1-2 เมษายน 2553
- วิทยากร e-Learning มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5,7 เมษายน 2553
- วิทยากรการจัดแผนการเรียนรู้ ร.ร.กงหลีเจียนหมิน 19 เมษายน 2553
- วิท ยากรการพั ฒ นา e-Learning และนวัตกรรมอาชีว ศึกษา ณ ศู นย์ ฝึ กอบรมวิศ วกรรม
เกษตรบางพูน 3 พ.ค.2553
- วิ ท ยากร e-Learning ศู น ย์ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาไทย โรงเรี ย นในฝั น ณ
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 3-5 พ.ค.2553 | e-Learning
- วิ ท ยากรการสร้ า งเว็ บ ไซต์ ด้ ว ย CMS - Joomla ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ มจพ. 5-7 พ.ค.2553
- วิท ยากร e-Learning คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล
กรุงเทพ 10-12 พ.ค.2553
- วิ ท ยากรมาตรฐานสื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละระเบี ย บสื่ อ อาชี ว ศึ ก ษา โรงแรมอิ ม พิ เรี ย ลธารา
แม่ฮ่องสอน 24-25 พ.ค.2553
- วิท ยากรการพั ฒ นาสื่ อต้น แบบ e-Learning สอศ. ณ ศู น ย์วิศวกรรมเกษตร บางพู น 31
พ.ค.-4 มิ.ย.2553
- วิทยากร IT เพื่อการประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 21 มิ.ย.
2553
- วิทยากรการประชุมปฏิบัติการประเมินตัดสินผลงาน e-Learning และนวัตกรรมอาชีวศึกษา
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. 28-30 มิ.ย.2553
- วิท ยากรการวิ จั ย ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ (คอมพิ ว เตอร์) ส านั ก วิ จั ย และศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 7 ก.ค.2553
- วิทยากรการจัดการความรู้ด้วย Weblog กศน.แก่งคอย 28 ก.ค.2553
- วิทยากร องค์กรอัจฉริยะ : การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Cyber University ณ โรงแรม
ชลอินเอตร์ 3-4 ส.ค. 2553
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- วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยในชันเรียน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 3031 ส.ค.2553
- วิ ท ยากรบรรยายเรื่ อ ง Social Networking เพื่ อ การเรี ย นรู้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราช
นครินทร์ 1 ก.ย.2553
- วิทยากร e-Learning วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 6-7 ก.ย.2553
- วิทยากรการแนวคิดและวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ 13 ก.ย.2553
- วิทยากรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนแลการบริการ ภาควิชาครุ
ศาสตร์เครื่องกล มจพ. 20-21 ก.ย.2553
- วิทยากรบรรยาย Mobile Learning กับ Open Source ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 30 ก.ย.
2553
- วิทยากร e-Learning โรงเรียนดอนบอสโก 4-5 ต.ค.2553
- วิทยากร e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11-12 ต.ค.2553
- วิทยากรการประเมินสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 13 ต.ค.2553
- วิทยากรการเขียนผลงานวิชาการ พนักงานสายสนับสนุน มจพ. 14 ,29 ต.ค. และ 12 พ.ย.
2553
- วิทยากรการวิจัย Routine to Research : R2R สปสช.เขต 5 ราชบุรี 2 ธ.ค.2553
- วิทยากรการ Try out แบบสอบถามและการเลือกคาถามเพื่อการวิจัย ศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
การวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 14 ธ.ค.2553
- วิท ยากรการพั ฒ นาการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) คณะครุศ าสตร์อุต สาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 27 ม.ค.2554
- วิท ยากรการพั ฒ นาการประเมิ น ผลการศึ ก ษา คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี 14 ก.พ.2554
- วิทยากรการพัฒนา e-Learning สถาบันพระบรมราชชนก 22 ก.พ.2554
- วิทยากร IT เพื่อการประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์ 23 ก.พ. 2554
- วิท ยากรการวิจั ย ในชั นเรีย น วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บางแก้ ว ฟ้ า (หลวงพ่ อ เปิ่ น อุ ป ถั ม น์ ) จ.
นครปฐม 7-8,21-22 มีนาคม 2554
- วิทยากร e-Learning มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4,6 พฤษภาคม 2554
- วิทยากรการเตรียมรับการประเมินภายนอก รอบสาม ด้านอาชีวศึกษา ร.ร.หาดใหญ่อานวย
วิทย์พณิชยการ จ.สงขลา 5 พ.ค.2554
- วิท ยากรการเตรี ย มรั บ การประเมิน ภายนอก รอบสาม ด้ านอาชีว ศึ กษา ร.ร.เทคโนโลยี
หมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลาพูน 9 พ.ค.2554
- วิท ยากรการเตรี ย มรั บ การประเมิน ภายนอก รอบสาม ด้ านอาชีว ศึ กษา ร.ร.เทคโนโลยี
หมู่บ้านครู กรุงเทพฯ 16 พ.ค.2554
- วิทยากรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการวิจัยทางอาชีวศึกษา ร.ร.อักษรเทคโนโลยี
พัทยา จ.ชลบุรี 19-20 พ.ค.2554
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- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเรียนการสอน LMS ด้วย Moodle คณะ
มัลติมีเดียและดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยคริสเตียน 27 พ.ค.2554
- วิท ยากร"กลยุ ทธ์และยุ ทธวิธีการให้ บ ริการเชิ งรุก ของห้ องสมุด " ส านั กหอสมุ ดและศู น ย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 30 พ.ค.2554
- วิทยากร Routine to Research สปสช.เขต 5 ราชบุรี 8 มิ.ย.2554
- วิทยากร การทาวิทยานิพนธ์อย่างไรให้สาเร็จอย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
26 มิ.ย.2554
- วิทยากร การวิจัยในชันเรียนและวิทยฐานะครู วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 4 ก.ค.2554
- วิท ยากร การเตรี ย มการเพื่ อ รองรับ การประเมิ น คุ ณ ภาพรอบสาม ด้ านอาชี ว ศึ ก ษา ณ
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน 10 ก.ค.2554
- วิท ยากร การเตรี ย มการเพื่ อ รองรับ การประเมิ น คุ ณ ภาพรอบสาม ด้ านอาชี ว ศึ ก ษา ณ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 2 ส.ค.2554
- วิท ยากร การเตรี ย มการเพื่ อ รองรับ การประเมิ น คุ ณ ภาพรอบสาม ด้ านอาชี ว ศึ ก ษา ณ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 6 ส.ค.2554
- วิทยากรการวิจัยในชันเรียน รอบที่สอง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 20 ส.ค.2554
- วิทยากรการประเมินคุณภาพอาชีวศึกษารอบสาม ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 10 ก.ย
2554
- วิทยากรการประเมินคุณภาพอาชีวศึกษารอบสาม ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 30 ก.ย.2554
- วิทยากรการพัฒนา e-Book คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 4 ต.ค.2554
- วิทยากร Moodle e-Learning คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. 11 ต.ค.2554
- วิทยากรการประเมินคุณภาพอาชีวศึกษารอบสาม ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 12-13
ต.ค.2554
- วิทยากร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 7 พ.ย.
2554
- วิทยากร การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 พ.ย.2554
- วิทยากรการประเมินคุณภาพอาชีวศึกษารอบสาม ณ โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี 12
ธ.ค.2554
- วิทยากรการเตรียมพร้อมเพื่อทาผลงานและเทคนิคการทาผลงานวิชาการ คณะเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี 16 ม.ค.2555
- วิทยากรการคิดเชิงระบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 31 ม.ค.2555
- วิทยากรสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 6 มี.ค.2555
- วิทยากรการประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 19 มี.ค.
2555
- วิทยาลัย IT เพื่อการประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมมพันธ์ 27 มี.ค.2555
- วิทยากรการประเมินคุณภาพอาชีวศึกษารอบสาม ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 3-4 เม.ย.
2555
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- วิทยากรการวางแผนกลยุทธ์ สานักส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 8-9 พ.ค.2555
- วิท ยากรการพัฒ นาเว็บ ไซต์ด้ว ย Joomla ส านั กคอมพิ ว เตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มจพ. 10-11 พ.ค.2555
- วิ ท ยากรการสร้ า งบทเรี ย นและการจั ด ระบบการเรี ย นการสอนแบบ e-Learning ด้ ว ย
Open-Source (Moodle) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ 14-15 พ.ค.
2555
- วิ ท ยากรการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรครู สู่ ก ารเป็ น นั ก วิ จั ย ณ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
บริหารธุรกิจสมุทรปราการ วันที่ 16-19 พ.ค.2555
- วิทยากร IT เพื่อการประชาสัมพันธ์และการสร้างกัลยาณมิตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีชลบุรี 24 พ.ค.2555
- วิ ท ยากร Moodle e-Learning วิ ท ยาลั ย เพาะช่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ 29-30 พ.ค.2555
- วิท ยากรการจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บ อาจารย์ ใหม่ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 7-8 มิ.ย.2555
- วิทยากรการเขียนบทความวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 21 มิ.ย.2555
- วิทยากร KM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 10 ก.ค.2555
- วิทยากรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วช. สานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 16-17 ก.ค.2555
- วิทยากรการประเมิน คุณ ภาพหนังสื อเรียนอาชีวศึกษา โรงแรมชลจันทร์ พัทยา 19 ก.ค.
2555
- วิท ยากร Moodle e-Learning ภาควิช ากายวิภ าคศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยมหิ ดล 24 ก.ค.
2555
- วิทยากร Moodle e-Learning วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 26-27 ก.ค.2555
- วิทยากร Joomla สานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. 10-11 ส.ค.2555
- วิทยากรการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทใบช่วยสอนและ
ใบประเมินผลการเรียนรู้ สอศ. 27 ส.ค.2555
- วิทยากรวิสัยทัศน์สาหรับการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ สอ
ศ. 30 ส.ค.2555
- วิทยากรการจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 1 ก.ย.2555
- วิทยากร Moodle e-Learning มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 4 ก.ย.2555
- วิทยากรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ สอศ. 6 ก.ย.2555
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิช าการและการเขียนรายงานการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10-11 ก.ย.2555
- วิทยากรรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 ก.ย.2555
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- วิทยากร "การวิจัยในชันเรียน" วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ.2556
- วิทยากร "โครงการพัฒ นาบุคลากรสู่ การเป็ นนักวิจัย" วิทยาลั ยเทคโนโลยีบริห ารธุรกิจ
สมุทรปราการ วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
- วิทยากร ""การรวบรวมและนาเสนอเอกสารตามตัวบ่งชี การประกันคุณภาพรอบสาม ด้าน
การอาชีวศึกษา" ศูนย์ศึกษานิเทศก์อาชีวศึกษาภาคกลาง วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2556
- วิทยากร “การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒ นาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจาปี ๒๕๕๗”
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
- วิทยากร "การวิจัยในชันเรียน" วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ.2556
- วิท ยากร "โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรสู่ การเป็ น นั ก วิจัย " วิท ยาลั ยเทคโนโลยี บ ริห ารธุรกิ จ
สมุทรปราการ วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
- วิทยากร ""การรวบรวมและนาเสนอเอกสารตามตัวบ่งชี การประกันคุณภาพรอบสาม ด้าน
การอาชีวศึกษา" ศูนย์ศึกษานิเทศก์อาชีวศึกษาภาคกลาง วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2556
- วิทยากร “การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒ นาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจาปี ๒๕๕๗”
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
- วิทยากร "การจัดการกับข้อร้องเรียนในห้องสมุด" สานักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 18 ธันวาคม
พ.ศ.2556
- วิทยากร "การบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดการองค์ความรู้เชิงธุรกิจ" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล วันที่ 20 มกราคม 2557
- วิทยากร "รู้เท่าทันไอทีและกฎหมายคอมพิวเตอร์" วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วันที่ 22 มกราคม
2557
- วิท ยากร "จุ ดร่ วมกัน ของสื่ อเทคโนโลยีการศึกษาในประชาคมอาเซียน" คณะครุศ าสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วันที่ 10 มีนาคม
พ.ศ.2557
- วิท ยากรโครงการอบรมการจัดการเรีย นการสอนที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ส าหรับ อาจารย์ใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วันที่ 13 มีนาคม 255
- วิ ท ยากร“นั ก บริ ห ารการศึ ก ษากั บ ไอซี ที ใ นยุ ค ศตวรรษที่ 21” คณ ะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 15 มีนาคม 2557
- วิทยากรการวิจัยในชันเรียน วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม วันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ.
2557
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 24-25 มีนาคม
2557
- วิทยากรการส่งเสริมสนั บสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฯ สานักพัฒ นา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สอศ. วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2557
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียน e-Learning แบบมืออาชีพ ชมรมวิชาชีพ
ครูเทคโนโลยีทางการศึกษา สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วันที่ 27-28
มีนาคม 2557
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- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. วันที่ 9-10
เมษายน 2557
- วิทยากรการใช้ IT มาประยุกต์ในงานห้องสมุด สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 23 เมษายน 2557
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา มคอ.3–7 การเขียนแผนการจัดการความรู้ และ
การจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่
28 – 30 เมษายน พ.ศ. 2557
- วิท ยากรการใช้ ICT เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรีย นการสอนอาชี ว ศึก ษาในศตวรรษที่ 21
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 6-8 พฤษภาคม พ.ศ.2557
- วิท ยากรเสวนาแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ เรื่อง "ประสบการณ์ การท าวิจัยร่ว มกับ ต่างประเทศ"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2557
- วิทยากรการเสริมสร้างสรรถนะการสอนและสื่อสาหรับครูนิเทศก์ สปป.ลาว ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 16-21 มิถุนายน พ.ศ.2557
- วิทยากรการส่งเสริมสนั บสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฯ สานักพัฒ นา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557
- วิทยากรเทคนิคการสอนสมัยใหม่ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557
- วิท ยากรโครงการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2557
- วิทยากรชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning Package) สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ สอศ. วันที่ 14-18 กรกฎาคม พ.ศ.2557
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2557
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อสร้างสรรค์กับการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขัน
สูงของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
- วิทยากร "จัดการสื่อการเรียนรู้อย่างไร....ในยุค New Media" กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
- วิทยากร "ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารการศึกษา" สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2557
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ การนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart
Classroom) มาใช้ ในการเรีย นการสอน ด าเนิ น การโดย ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 13
(กรุงเทพมหานคร) วันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ.2557
- วิทยากร "การจัดการความรู้การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ" คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557
- วิท ยากร การสร้างข้อสอบมาตรฐานวิช าชีพ ทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ ณ วิทยาลั ย
เทคโนโลยีสยาม (SiamTech) วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2557
- วิทยากรการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับ AEC สถาบันพระ
บรมราชชนก วันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ.2557

21

- วิทยากรการสัมมนาทางวิชาการ "การปฏิรูปอาชีวศึกษาไทย" ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2557
- วิทยากรการปฏิบัติสร้างเครื่องมือและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาผลงานทางวิชาการ สานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. 19-21 กันยายน พ.ศ.2557
- วิทยากรการประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง สอศ. ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2557
- วิทยากรการนาไอซีทีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคพิจตร วันที่ 17 ตุลาคม
2557
- วิท ยากร"สุ ด ยอดรู ป แบบและเทคนิ ค การสอนสมั ย ใหม่ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา" ณ วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557
- วิทยากรการอบรมการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อ พัฒนาเทคนิค
การสอนของบุ ค ลากรในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
- วิทยากรการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพระจอม
เกล้าธนบุรี วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
- วิทยากรการพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง สถาบันพระบรมราชชนก ณ วิทยาลัยสาธาณสุขสิรินทร ชลบุรี
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
- วิ ท ย ากรห ลั กสู ต ร Office Administration and Filing Management วั น เสาร์ ที่ 8
พฤศจิกายน 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยากรการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ สาหรับอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
- วิทยากรการบูรณาการข้อ มูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในงานธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล วันที่ 26 พฤศจิกายน
2557
- วิทยากร "การบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีออนไลน์" ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
- วิทยากรโครงการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๕๘
- วิทยากรการใช้ ICT เพื่อยกระดับการศึกษาไทย งาน WUNCA30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 23 มกราคม 2558
- วิทยากรการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน งาน MAC EDUCA2015 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริ
กิตติ์ วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
- วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณ ห้องประชุมระวิวรรณ โรงแรมเชียงใหม่
ภูคา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
- วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณ ห้องชัน 8 โรงแรมวีวิช ขอนแก่น วันที่
14 กุมภาพันธ์ 2558
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- วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณ ห้องประทุมทิพย์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.
อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
- วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วันจันทร์
ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
- วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณ โรมแรมบีพิสมิหลาบีช จ.สงขลา วัน
เสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
- วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณ โรมแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี วันเสาร์ที่
7 มีนาคม 2558
- วิ ท ยากรการปฏิ บั ติ งานประจ าสู่ งานวิ จั ย ส านั ก วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการจัดทาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ชมรมวิชาชีพครู
ประมง สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มีนาคม
๒๕๕๘
- วิทยากรการพัฒ นาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๘
- วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.
สกลนคร วันที่ 4 เมษายน 2558
- วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 9-10
เมษายน 2558
- วิ ท ยากรการพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นการเรี ย นการสอนแบบ e-Learning ณ วิ ท ยาลั ย
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๕๘
- วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (PjBL) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา วันที่
27-28 เมษายน 2558
- วิทยากรการพัฒ นาเครื่องมือประเมินมาตรฐานรายวิชาสู่ผ ลงานเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ พัทยา
จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2558
- วิ ท ยากรการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานเป็ น ฐาน (PjBL) ณ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ฐ าน
เทคโนโลยี วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558
- วิทยากรการสร้างงานวิจัยครู ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลาพูน วันที่ 15
พฤษภาคม 2558
- วิทยากรการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 18 พฤษภาคม
2558
- วิ ท ย า ก ร ก า ร อ อ ก แ บ บ เ นื อ ห า MOOC เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 19 พฤษภาคม 2558
- วิทยากรการพัฒ นานวัตกรรมการเรียนการสอนของครูอาชีวศึกษา โดยศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง 20-22
พฤษภาคม พ.ศ.2558
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- วิ ท ยากรเทคนิ ค การเขี ย นบทความวิ จั ย ในการตี พิ ม พ์ ณ คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2558
- วิ ท ยากรการผลิ ต ผลงานเพื่ อ ขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558
- วิ ท ยากรการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโครงการส่ ง เสริ ม การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย สู่ ส ากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558
- วิทยากรการจั ดการเรียนการสอนสาหรับผู้ เรียนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ด าเนิ น การ ส านั ก มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาและวิ ช าชี พ สอศ. ระหว่ า งวั น ที่ ๑๒-๑๕
มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
- วิท ยากรการจั ดการเรี ย นรู้แบบโครงงานเป็ น ฐาน (Project-based Learning : PjBL) ณ
อาชีวศึกษาจังหวัดเลย วันที่ 20 มิถุนายน 2558
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยชันเรียนเพื่อพัฒนาครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาออม
สินอุปถัมภ์ จ.จันทบุรี วันที่ 21-22 มิถุนายน 2558
- วิ ท ยากรการเขี ย นข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย ไม่ ย ากอย่ า งที่ คิ ด ส านั ก วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558
- วิทยากรการพัฒนาคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558
- วิทยากรการแนะแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ณ
หอประชุมใหญ่ วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2558
- วิทยากรการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อบูรณาการร่วมกับงานวิจัยในชันเรียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2558
- วิทยากรอบรมเทคนิคการทาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 8–9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- วิ ท ยากรการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การสอนแบบโครงงานเป็ น ฐาน (Project-based
Learning : PjBL) มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ล าปาง วันที่ 13 กรกฏาคม
2558
- วิท ยากรการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาอาจารย์ มื อ อาชี พ ทั ก ษะพื นฐานของอาจารย์
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 14 ก.ค.2558
- วิทยากรการทาวิจัยอย่างไรให้ได้ผลงานวิชาการ และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร
ให้ได้ทุน ณ ห้องประชุม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ วันที่ 15,17 กรกฏาคม พ.ศ.2558
- วิทยากรการเรียนรู้ MOOC และการใช้ Tools ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรี ยนแบบ Active
learning MOOC ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- วิทยากรการวิจัยในชันเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558
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- วิทยากรการประชุมเชิงปฏิ บัติการ เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนประสบการณ์ของ
ผู้เรียนฯ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมคริสตัล โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค
วันที่ 27 กรกฏาคม 2558
- วิทยากรการเขียนรายงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558
- วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนประสบการณ์ของ
ผู้เรียนฯ ครังที่ 2 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมคริสตัล โรงแรม
เซนจูรี่พาร์ค วันที่ 3 สิงหาคม 2558
- วิท ยากรการสร้ างเว็ บ ไซต์ ร ะบบ CMS ด้ ว ย Joomla ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 4-5 สิงหาคม 2558
- วิท ยากรการเรี ย บเรีย งวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้ วยกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2558
- วิทยากรการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 17
สิงหาคม 2558
- วิท ยากรการเตรี ย มการประกั น คุ ณ ภาพอาชี ว ศึ ก ษา และการเขี ย นโครงการ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จ.จันทบุรี วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2558
- วิทยากรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในเครือข่ายตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(Researcher Club) วันที่ 28 สิงหาคม 2558
- วิท ยากรการจั ดการเรี ย นรู้แบบโครงงานเป็ น ฐาน (Project-based Learning : PjBL) ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วันที่ 29 สิงหาคม 2558
- วิทยากรการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ภายใน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วันที่ 8 กันยายน 2558
- วิท ยากรโครงการพั ฒ นาการจั ด การเรีย นการสอนโดยใช้ โครงงานเป็ น ฐาน"การวัด และ
ประเมินผลโดยใช้โครงงานเป็นฐาน" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน จ.หนองคาย วันที่ 17
ตุลาคม 2558
- วิทยากรโครงการอบรมการวัดและประเมินผลและ เทคนิคการออกข้อสอบเชิงสมรรถนะ
วิชาชีพประจาวิชา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร วันที่ 23-24 ตุลาคม
2558
- วิท ยากรการจั ดการเรี ย นรู้แบบโครงงานเป็ น ฐาน (Project-based Learning : PjBL) ณ
วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
- วิทยากรโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Projectbased Learning : PjBL) ณ วิทยาลั ยเทคโนโลยีพ ณิ ช ยการอยุธ ยา วัน ที่ 7 พฤศจิกายน
2558
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- วิทยากรโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Projectbased Learning : PjBL) วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ณิ ช ยการพลาญชั ย ร้ อ ยเอ็ ด วั น ที่ 14
พฤศจิกายน 2558
- วิทยากรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยากรการประเมินผลตามสมรรถนะรายวิชา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่
28 พฤศจิกายน 2558
- วิทยากรนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ทศวรรษหน้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
- วิทยากรการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดการองค์ความรู้เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558
- วิทยากรการเขีย นบทความทางวิช าการจากงานวิจัย มหาวิทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณ์ ร าช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2558
- วิทยากรการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 11 ธันวาคม
2558
- วิทยากร การวิจัยสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมลักษวร
รณรีสอร์ท จ.เชียงราย วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558
- วิ ท ยากรการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงานเป็ น ฐาน (Project-based Learning : PjBL) ณ
โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย วันที่ 20 ธันวาคม 2558
- วิท ยากรการสร้ างเว็ บ ไซต์ ร ะบบ CMS ด้ ว ย Joomla ส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 21-22 ธันวาคม 2558
- วิทยากรการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System - LMS) ณ ห้อง
สุพรรณิการ์ สถาบันคอมพิวเตอร์ ชัน 2 มหาวิทยาลัยรามคาแหง วันที่ 23 ธันวาคม 2558
- วิทยากร Cloud Computing & Big Data สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร วันที่ 24 ธันวาคม 2558
- วิทยากร Digital Technology in Medical education วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า วันพุธ ที่ ๖ ม.ค.๒๕๕๙
- วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ วันที่ 7-8 มกราคม 2559
- วิทยากรการสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย-เยอรมัน) วันที่ 9-10 มกราคม 2559
- วิทยากรการวิจัยสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา ณ ห้องสุ พรรณิ การ์ โรงแรม
สยามแกรนด์ จ.อุดรธานี วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559
- วิทยากรการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็น สถาบันการศึกษาทาง
ทหารชันนาในอาเซียน ณ ห้องประชุม กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริ
ยาธิราช วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
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- วิท ยากรการจั ดการเรี ย นรู้แบบโครงงานเป็ น ฐาน (Project-based Learning : PjBL) ณ
โรงแรมเฮอมิเทจ จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559
- วิทยากรการพัฒ นาหลั กสู ตรอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 การประชุมสภาวิชาการสั ญ จร
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ณ บ้านชมคลื่น หั วหิน วันอาทิตย์ที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๙
- วิทยากรการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PjBL)
ห้องประชุมอินทนิล 3 สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
- วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559
- วิท ยากรการจั ดการเรี ย นรู้แบบโครงงานเป็ น ฐาน (Project-based Learning : PjBL) ณ
โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
- วิทยากรการสอนคิดวิเคราะห์ ทางอาชีวศึกษา (Anlytical Thinking) ณ โรงแรมนิภ าการ์
เด้นท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
- วิทยากรโครงการอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
วันที่ 3-4 มีนาคม 2559
- วิทยากรการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงงานเป็ นฐาน (Project-based
Learning : PjBL) ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
- วิท ยากรการพั ฒ นาหลั กสู ตรเทคโนโลยีส ารสนเทศในศตวรรษที่ 21 คณะบริห ารธุรกิ จ
ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
- วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PjBL)
ณ ห้องหิรัญญิกา โรงแรมเฮอร์มิเทจ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559
- วิท ยากรการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนอาชี ว ศึ ก ษาสู่ ส ากล ณ วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีอักษรพัทยา วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
- วิทยากรการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559
- วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PjBL)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร จ.นครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559
- วิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง แนวโน้มการผลิตสื่อทีวีดิจิตอลในระบบการศึกษาไทย
ณ ห้องประชุม ๑๑๒๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๕๙
- วิทยากรการเขียนบทความวิจัยเพื่อต่อยอดนวัตกรรม ชมรมครูเทคโนโลยีการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 31 มีนาคม
- 1 เมษายน 2559
- วิทยากรการเขียนบทความวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 11
เมษายน 2559
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- วิทยากรแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ณ พืนทีบ่ พิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
- วิ ท ยากร Digital Technology in Health education การป ระชุ ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก าร
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน e-Learning วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ณ โรงแรมไมค์ การ์เด้น รีสอร์ท จ.ชลบุรี วันที่ 21-22 เมษายน 2559
- วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทาวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสาเร็จ”
ณ ห้องโชคอนันต์ ชัน 2 อาคารเรียนรวมและอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙
- วิท ยากรการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การจั ดท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา ที่ ส อดคล้ องกั บ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม วันที่ 25-26 เมษายน 2559
- วิทยากรพี่เลียงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว วันที่ 27-29 เมษายน 2559
- วิทยากรการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ครูยุคใหม่ใส่ใจ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและ
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานเป็ น ฐาน ” ณ ห้ อ ง QS1-206 คณ ะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559
- วิทยากรการพัฒนาการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PjBL)
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
- วิท ยากรโครงการปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา วิท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
นครปฐม ณ Lake Heaven Resort & Park จ.กาญจนบุรี วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2559
- วิทยากรเสวนาการเขียนขอทุนวิจัยภายนอก วิ ทยาลัยเซาท์อีสบางกอก วันที่ 24 พฤษภาคม
2559
- วิทยากรเสวนาการพัฒ นาหลักสูตรตามมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559
- วิทยากรการสร้างผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพครู และการสอนคิด
วิเคราะห์ ทางอาชีวศึกษา (Anlytical Thinking) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการหั วหิ น
วันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ.2559
- วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และการวัดและประเมินผลตามการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 4-5 มิถุนายน
พ.ศ.2559
- วิท ยากรการจั ดการเรี ย นรู้แบบโครงงานเป็ น ฐาน (Project-based Learning : PjBL) ณ
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559
- วิทยากรแนวทางการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559
- วิทยากร "นวัตกรรมสื่อ" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.
2559
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- วิทยากรการบูรณาการ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งอนาคต คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
- วิทยากรการส่งเสริมสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
- วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทังระบบฯ สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 วันเสาร์ที่ 2-3 กรกฏาคม พ.ศ. 2559
- วิทยากร "นวัตกรรมสื่อ" ครังที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559
- วิท ยากรการจั ดการเรี ย นรู้แบบโครงงานเป็ น ฐาน (Project-based Learning : PjBL) ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
- วิท ยากรการจั ด การความรู้ด้านการสอนและงานวิจั ย คณะบริห ารธุรกิ จ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล หัวหิน วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๙
- วิทยากรรู้ตน รู้งาน สู่การเลื อกอาชีพ ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี วันพุธที่ 13
กรกฎาคม 2559
- วิทยากรการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อพัฒนาผลงานทาง
วิช าการ คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลรัต นโกสิ น ทร์ บพิ ตรพิ มุ ข
จักรวรรดิ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559
- วิทยากรการประเมินผลตามสมรรถนะรายวิชา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บ ริหารธุรกิจ วัน
เสาร์ที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2559
- วิทยากรการผลิตและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิตอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วัน
จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559
- วิ ท ยากรหลั ก การและแนวทางในการก าหนดหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ แ ละ
การศึ กษาปั ญ หาเบื องต้ น ส านั กงานคณะกรรมการวิ จัย แห่ งชาติ (วช.) วัน อั งคารที่ 26
กรกฎาคม 2559
- วิทยากรการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
- วิทยากรการเขียนบทความวิชาการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่
9 สิงหาคม 2559
- วิทยากรการส่งเสริมสนั บสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฯ สานักพัฒ นา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 23
สิงหาคม 2559
- วิทยากรการเขียนบทความวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
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- วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PjBL) สานัก
พัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา รอบที่ 4 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ วันที่ 24 กันยายน 2559
- วิทยากร Thailand 4.0 กับการพัฒ นาเทคโนโลยีในองค์กรและท้องถิ่น สาขายุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 8,15 ตุลาคม 2559
- วิทยากรการประเมินผลตามสมรรถนะวิชาด้านอาชีวศึกษา กลุ่ มวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย วันที่ 14 ตุลาคม 2559
- วิ ท ยากรการจั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
อาชีวศึกษา ณ สถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม วัน
พฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
- วิ ท ยากรการบู ร ณาการข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด การองค์ ค วามรู้ เ ชิ ง ธุ ร กิ จ ยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล วันพฤหัสบดีที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- วิ ท ยากรการเขี ย นบทความวิ จั ย สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
- วิทยากรแนวโน้มการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาในยุค Thailand 4.0 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
- วิทยากรการเขีย นบทความวิช าการและบทความวิจัย คณะบริห ารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วันที่
28-29 พฤศจิกายน 2559
- วิทยากรการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอานวยการ ชัน 3 มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 13 ธันวาคม 2559
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 15 ธันวาคม 2559
- วิทยากรการประชุมการแข่งขันทักษะวิช าชีพครังที่ 31/2559 ณ ห้ องประชุม Cafeteria
มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2559
- วิทยากร"การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน" และ "แนวโน้มการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
การเรียนรู้รางนา วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559
- ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ก ารประชุ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รครุศ าสตร์ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาสะเต็ม ศึ ก ษา ณ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 29 ธันวาคม 2559
- วิทยากรเรื่องลักษณะผลงานทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงแรมเดอะรอยัล
เจมส์กอล์ฟรีสอร์ท จ.นครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560
- วิทยากรเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน กอง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โรงเรี ย นนายเรื อ อากาศนวมิ น ทกษั ต ริ ย าธิ ร าช วั น ศุ ก ร์ ที่ 20
มกราคม 2560
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- วิทยากรเทคนิคการสืบค้น การสังเคราะห์และการจัดทา บรรณานุกรรมเกี่ยวกับวรรณกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในงาน วิ ท ยานิ พ นธ์ / ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ศู น ย์ จั ด การความรู้ วิ จั ย ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2560
- วิท ยากรเทคนิ ค การเขี ย นบทความวิจั ย ในวารสารระดั บ นานาชาติ คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
- วิท ยากรการพัฒ นาสื่ อการเรียนรู้ไอซีที แบบ Active Based Learning ศู นย์ส่ งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ณ โรงแรมวังยางรีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุพรรณบุรี วันศุกร์
ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
- วิทยากร"อาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต" แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
- วิทยากร“การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
- วิทยากรการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัย รามคาแหง ณ ห้ องประมวลกุล มาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคาแหง
มหาราช วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
- วิทยากรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการบริหาร
จั ด การสถานศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นรู้ " ส านั ก พั ฒ นาสมรรถนะครู แ ละบุ ค ลากร
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง จ.นนทบุรี วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
- วิทยากรองค์กรกับการสื่อสารในยุค Social Media การเรียนการสอนด้วย Social Media
Active Learning ด้วย Social Media" สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๖๐
- วิ ท ยากรการประเมิ น สมรรถนะรายวิ ช าสู่ ม าตรฐานอาชี พ Competency-based to
Vocational Standard วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ วันที่ 1 เมษายน 2560
- วิทยากรการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอาชีวศึกษายุค 4.0 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันที่
8 เมษายน 2560
- วิทยากรการพัฒนาครูอาชีวศึกษาสร้างคนไทยกับไทยแลนด์ 4.0 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริ
กิตติ์ วันที่ 9 เมษายน 2560
- วิ ท ยากรการเขี ย นแผนการเรี ย นรู้ (มคอ.3) แบบ Active Learning คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
- วิทยากรการจัดทาแผนพัฒ นาการศึกษา พ.ศ.2561-2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560
- วิทยากรการยกระดับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรสู่ยุค 4.0 วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ณ แก่งนาซับรีสอร์ท จ.นครนายก วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
- วิทยากร"การออกแบบบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21" สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2560
- วิทยากรการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based
Learning) และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based Leaning) เพื่อ
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-

-

พั ฒ นาบั ณ ฑิ ตมื อ อาชีพ คณะวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา วัน เสาร์ที่ 1
กรกฎาคม 2560
วิทยากรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อการบริหาร
จั ด การสถานศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นรู้ " ส านั ก พั ฒ นาสมรรถนะครู แ ละบุ ค ลากร
อาชีวศึกษา วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2560
วิท ยากรการพั ฒ นาทั กษะการเขียนบทความวิจัยเพื่ อตีพิ มพ์ เ ผยแพร่ ณ ห้ องประชุมภู มิ
แผ่น ดิน สถาบัน วิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี วันที่ 22
กรกฎาคม 2560
วิทยากรเทคนิ คการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในยุค Education 4.0 การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชน
แพร่ จ.แพร่
วิท ยากรการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารการจั ด การเรีย นการสอนแบบ Active Learning การ
จัดการเรีย นรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PjBL) และการจัดการ
เรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering) ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี ชัน 7 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2560
วิทยากรยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 สานักพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรการศึกษา วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
วิทยากรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อการบริหาร
จั ด การสถานศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นรู้ " ส านั ก พั ฒ นาสมรรถนะครู แ ละบุ ค ลากร
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560
วิทยากรการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช วันที่ 18 สิงหาคม 2560
วิ ท ยากรโครงการการพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ส านั ก พั ฒ นา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สพอ.) วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
วิทยากร Instructional Design Trends in Digital Era คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
วิทยากรโครงการพัฒนาระบบฝึกและชุดการฝึกตามความสามารฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 31
ตุลาคม 2560
วิทยากร "แนวทางการออกแบบสารวจความต้องการของหลักสูตร" คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก วิ ท ยาเขตบางพระ วั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2560
วิท ยากรการเรี ย นรู้ เสริ ม ด้ ว ย Technology-enhanced learning ส านั ก พั ฒ นาวิช าการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
วิท ยากรโครงการ Research Zone (2018) : Phase 129 ศู น ย์ จั ด การความรู้ก ารวิ จั ย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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- วิทยากรเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและพัฒนาองค์กรสู่ไทยแลนด์ 4.0 การฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 17 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน วันที่ 22
ธันวาคม 2560
- วิ ท ยากรการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active learning ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี สาขา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
- วิ ท ยากร ICT กั บ การบริ ห ารการศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
- วิทยากรการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ งานปัจฉิมนิเทศก์ผู้สาเร็จการศึกษา แผนก
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
- วิทยากรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อการบริหาร
จั ด การสถานศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นรู้ “ ส านั ก พั ฒ นาสมรรถนะครู แ ละบุ ค ลากร
อาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
- วิทยากรกลยุทธ์การใช้ชีวิตและเป้าหมายสู่ความสาเร็จในอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
- วิทยากร "การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ" ณ ห้องประชุมราช
พฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
- วิทยากรการสัมมนา เรื่อง “ยกระดับการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสู่การศึกษาไทยยุค
Thailand 4.0” วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ห้องชฎาแกรนด์ โรงแรมบางกอกชฎา
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
AR” ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ณ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
- วิทยากรชุมชนการเรี ย นรู้ท างอาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และ
การจั ดการเรีย นรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PjBL) ณ วิทยาลั ย
สารพัดช่างสมุทรสงคราม วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
- วิท ยากรการศึกษามุ่งผลลั พ ธ์ (Outcome-based Education : OBE) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
- วิท ยากร "ข้ าราชการไทย ยุ ค 4.0" ส านั ก ปลั ด กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ
โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ วันที่ 23 มีนาคม 2561
- วิทยากรชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ (Professional Learning Community) ณ โรงเรียน
วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) จ.เพชรบุรี วันที่ 24 มีนาคม 2561
- วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจสาหรับครูผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) หัวข้อ "การจัดการอาชีว ศึกษายุคประเทศไทย 4.0" หน่วย
ศึกษานิเทศ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ห้องศรีวรา บี โรงแรมทาวน์อินทาวน์
วันที่ 26 มีนาคม 2561
- วิทยากรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ นักศึกษาปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
และนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
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- วิทยากรยุ ทธศาสตร์การบริห ารการศึกษาสู่ ประเทศไทย 4.0 โครงการพัฒ นานักบริห าร
ระดับ กลาง กระทรวงศึก ษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่น ที่ 5 สถาบั นพั ฒ นาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561
- วิ ท ยากรเทคนิ ค การจั ด การเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 ยุ ค Education 4.0 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม
2561
- วิ ท ยากรการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active learning คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
- วิทยากรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อการบริหาร
จั ด การสถานศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นรู้ “ ส านั ก พั ฒ นาสมรรถนะครู แ ละบุ ค ลากร
อาชีวศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
- วิทยากรโครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความเพื่องานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนา
รถ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
- วิทยากรโครงการพัฒนาและสร้างงานวิจัยร่วมกับโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
- วิทยากรสัมมนาวิชาการการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษาในอนาคต สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
- วิท ยากรการอบรมเชิ งปฏิ บั ติการการจัด การเรียนรู้ แบบ Active learning ภาควิช าสถิ ติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันจันทร์ที่ 23
กรกฎาคม 2561
- วิ ท ยากร Classroom for the Future โรงแรมโกลเด้ น ทิ วลิ ป ซอฟ เฟ อริ น Sony
&Alliance Showcase for Education 2018 วันที่ 9 สิงหาคม 2561
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ ICT เพื่อให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี จักรีรัช วันที่ 10 สิงหาคม 2561
- วิท ยากรแนวโน้ มเทคโนโลยีเพื่ อ การศึ กษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 27 สิงหาคม 2561
- วิ ท ยากรการจั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
อาชีวศึกษา สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
- วิทยากรการสร้างผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ กองส่งเสริมวิ ชาการ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 22 ส.ค.2561, 5
กันยายน 2561
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- วิท ยากรแนวคิ ดและความรู้ค วามเข้ าใจแนวทางการพั ฒ นาบทเรีย นอิเล็ กทรอนิ ก ส์ (eLearning) กับ งานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 7 กันยายน
2561
- วิท ยากรสั มมนา New Era of Digital Education 4.0 & Smart Corporate บริษั ท คอน
เฟอร์เรนท์โซลูชั่นจากัด โรงแรม S31 สุขุมวิทย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
- วิทยากรการดาเนิ นงานวิจัยและงานวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ สานักวิจัยและ
วางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
- วิทยากรเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- วิทยากรการเรียนรู้เสริมด้วย Technology-enhanced Learning : TEL มหาวิทยาลัยหั ว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
- วิทยากรการปฏิรูปการศึกษา มุ่งยกระดับการบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี 4.0 ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 ธันวาคม 2561
- วิทยากรการเขียนโครงร่างงานวิจัยในการขอสนับสนุนเงินทุนวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
- วิทยากรอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วันที่ 25 มกราคม 2562
- วิทยากรการปฏิรูปการศึกษา มุ่งยกระดับการบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี 4.0 โรงแรม
ฟอร์จูนแกรนด์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
- วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สานักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี วันที่
11 กุมภาพันธ์ 2562
- วิท ยากร ICT กั บ การบริ ห ารการศึ ก ษา หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต การบริ ห าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
- วิทยากร "การปฏิรูป การศึกษา มุ่งยกระดับการบริห ารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี 4.0"
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2562
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธี
ปฏิบัติ (Active Learning) บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุรี วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วันที่ 18 มีนาคม 2562
- วิทยากรการใช้เทคโนโลยี Application ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา วันที่ 25 –
26 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
- วิทยากรการพัฒ นาตนเองให้ เป็นบุคคลแห่ งการเรียนรู้ ส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อ.สาม
พราน จ.นครปฐม วันที่ 9 เมษายน 2562
- วิ ท ยากร "ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารการศึ ก ษาสู่ ป ระเทศไทย 4.0" ณ สถาบั น พั ฒ นาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 22 เมษายน 2562
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- วิทยากรการอบรมหลักสูตร 615181016 “การวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีวศึกษาและ
การเขียนรายงานการวิจัย” คุรุพัฒนา สานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สอศ. วันที่
25-26 พฤษภาคม 2562
- วิ ท ยากรการจั ด การเรี ย นการสอน-การวั ด และประเมิ น ผลผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ ๒๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖2
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
- วิทยากรแนวโน้มหัวข้อวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
- วิทยากรการขับ เคลื่ อนสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ เป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้ด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วันอังคารที่ 25
มิถุนายน 2562
- วิทยากร "แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสื่อการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการหน้าชัน
เรี ย นที่ ทั น สมั ย " โรงเรี ย นการท่ องเที่ ยวและการบริการ มหาวิท ยาลั ย สวนดุ สิ ต วัน ที่ 2
กรกฎาคม 2562
- วิทยากรการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) สถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562
- วิ ท ยากรโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารท าวิ จั ย เพื่ อ การเรี ย นการสอน คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน วิท ยาเขตขอนแก่น วัน ที่ 11-12
กรกฎาคม 2562
- วิทยากรการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนเกณฑ์การประกันคุณภาพ สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่
22 กรกฎาคม 2562
- วิทยากรกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิ ดเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
- วิ ท ยากรการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาระยะ 3 ปี และ
แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ป่ า ซาง ณ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 10 สิงหาคม 2562
- ฯลฯ
2. ผลงานทางวิ ช าการ งานวิ จั ย บทความ ต ารา เอกสารประกอบการสอน และ
วิทยานิพนธ์
ตาราและเอกสารการสอน
2.1 ประเภทหนังสือตารา
ปรัชญนันท์ นิลสุข. ทฤษฎีและการทางานเครื่องรับโทรทัศน์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
2542.
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ปรัชญนันท์ นิลสุข. ปฏิบัติโทรทัศน์ 1. พิมพ์ครังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สกายบุ๊ค, 2543.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. ปฏิบัติโทรทัศน์ 2. กรุงเทพมหานคร : สกายบุ๊ค, 2543.
ฉันทิพย์ ลีลิตธรรม และปรัชญนันท์ นิลสุข. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย QBASIC. .
กรุงเทพมหานคร : สกายบุ๊ค, 2543.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. การพัฒนาระบบฝึกอบรมทางไกล. เอกสารประกอบการสอนสาขาการศึกษาต่อ
เนื่องและการศึกษาผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. เทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารประกอบการสอนสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, 2543.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ. เอกสารประกอบการสอนสาขาบริหารการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, 2544.
สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, ปรัชญนันท์ นิลสุข และสมควร เพียรพิทักษ์. การพัฒนา
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. เอกสารประกอบการสอนเทคโนโลยีสื่อประสมสาหรับการจัดการสารสนเทศ.
ชลบุรี : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. เอกสารประกอบการสอนห้องสมุดดิจิทัล. ชลบุรี : คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. เอกสารประกอบการสอนปัญหาพิเศษ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. เอกสารประกอบการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา.
กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. เอกสารประกอบการสอนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุ
ศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2551.
ปรั ช ญนั น ท์ นิ ล สุ ข และคณะ. หนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานการงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2553.
ปรั ช ญนั น ท์ นิ ล สุ ข และคณะ. หนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานการงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2553.
ปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ.หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2553.
ปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ.หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2554.
ปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษ าปี ที่ 4-6. กรุ ง เทพ ฯ : ส านั ก พิ มพ์ พั ฒ นาคุ ณ ภ าพ วิ ช าการ, 2553.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. เอกสารคาสอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขั้นสูง. กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
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ปรัชญนันท์ นิลสุข. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตาราเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ปรัชญนันท์ นิลสุข และจิระ จิตรสุภา. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา.
กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตาราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
2.2 ประเภทบทความวิชาการ
ปรัชญนันท์ นิลสุข. รูปแบบของศูนย์สื่อการเรียนการสอน. วารสารวิทยบริการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2541 หน้า 19-30
ปรัชญนันท์ นิลสุข.ศูนย์สื่อการเรียนการสอนไร้พรมแดน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 3 ฉบับที1่ พฤษภาคม-สิงหาคม 2541 หน้า 63-80
ปรัชญนันท์ นิลสุข. การวิจัยทางเทคโนโลยีอาชีวะและเทคนิคศึกษา : กรอบความคิด ตอนที่ 1
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 27 กรกฏาคม-กันยายน 2541
ปรัชญนันท์ นิลสุข. การวิจัยทางเทคโนโลยีอาชีวะและเทคนิคศึกษา : กรอบความคิด ตอนที่ 2
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 28 ตุลาคม-ธันวาคม 2541
ปรัชญนันท์ นิลสุข. บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในศูนย์วิทยบริการ
วารสารสานักวิทยบริการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2541 หน้า 28-33.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. เว็บช่วยสอนเชิงวิศวกรรม (Web-Based Instruction for Engineering)
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 29 มกราคม-มีนาคม 2542
ปรัชญนันท์ นิลสุข. การควบคุมโดยผู้เรียนกับการควบคุมโดยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Learner Control and Program Control in Computer Assisted Instruction
วารสารวิทยบริการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2542 หน้า 21-28
ปรัชญนันท์ นิลสุข. WBT : Web-Based Training เทคโนโลยีการฝึกอบรมครูในอนาคต
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2542 หน้า 79-88
ปรัชญนันท์ นิลสุข. การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Learner Center in
Computer Assisted Instruction. เอกสารทางวิชาการ เทคโนฯ-ทับแก้ว ฉบับที่ 2
มิถุนายน-ตุลาคม 2542 หน้า 33-44
ปรัชญนันท์ นิลสุข. นิยามเว็บช่วยสอน (Definition of Web-Based Instruction) วารสารพัฒนา
เทคนิคศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 เมษายน-มิถุนายน 2543 หน้า 53-56
ปรัชญนันท์ นิลสุข. การประเมินเว็บช่วยสอน (Evaluation of Web-Based Instruction)
เอกสารทางวิชาการ เทคโนฯ-ทับแก้ว ฉบับที่ 3 มิถุนายน-ตุลาคม 2543 หน้า 48-52
ปรัชญนันท์ นิลสุข. กระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยงและรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้ปัญหา และการถ่ายโยงการเรียนรู้
วารสารวิทยบริการ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2545 หน้า 19-30
ปรัชญนันท์ นิลสุข. พืนฐานผู้ออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ วารสารวิทยบริการ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2545 หน้า 21-28
ปรัชญนันท์ นิลสุข. เทคโนโลยีการศึกษายุคอีนาไอ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 45
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มกราคม-มีนาคม 2546 หน้า 72-75
ปรัชญนันท์ นิลสุข. เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับคนตาบอด วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 15 ฉบับ
ที่ 47 กรกฎาคม-กันยายน 2546 หน้า 58-62
ปรัชญนันท์ นิลสุข. การประเมินคุณภาพเว็บข้อมูลสารสนเทศ วารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2546 หน้า 19-27
ปรัชญนันท์ นิลสุข. “E-Inspection รูปแบบการตรวจราชการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์,”
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 17 ฉบับที่ 52 ตุลาคม-ธันวาคม 2547 หน้า 61-64
ปรัชญนันท์ นิลสุข. อีเลินนิ่ง (E-Learning) วารสารวิทยบริการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2-3 พฤษภาคม–
ธันวาคม 2547 หน้า 1-16
ปรัชญนันท์ นิลสุข. การใช้ ICT พัฒนาและบริหารกาลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ
วารสารวิทยบริการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2548 หน้า 48-61
ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และปรัชญนันท์ นิลสุข “การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี”
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 56 ตุลาคม-ธันวาคม 2548.
ปรัชญนันท์ นิลสุข “การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา”
วารสารวิทยบริการ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2549 หน้า 1-9
ปรัชญนันท์ นิลสุข. อีเลินนิ่งสาหรับอุดมศึกษาและฝึกอบรม. วารสารร่มโพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –ธันวาคม พ.ศ. 2550 หน้า 26-32.
ปรัชญนันท์ นิลสุข (2550). “เทคนิคการสอนแบบบริษัทจาลองสาหรับช่างอุตสาหกรรม” วารสาร
พัฒนาเทคนิคศึกษา. 20 (64) : 16-21 ; ตุลาคม – ธันวาคม 2550.
ปรัชญนันท์ นิลสุข และทิพภากร รังคสิริ. (2551) การบริการสารสนเทศเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การตลาด :
กรณีศึกษา. วารสารวิทยบริการ. 19 (1) : มกราคม-เมษายน 2551 ; หน้า 13-22.
ปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ. (2551) รูปแบบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยครูต้นแบบ
ของ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2551 ; หน้า 52-62.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2551) เอ็มเลินนิ่ง (m-Learning) การเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่.
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 20 ฉบับที่ 66 เมษายน-มิถุนายน 2551. หน้า 25-30.
ทิพพาภรณ์ ขักขะโร และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2551) การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
บัซซ์กรุ๊ป (Buzz Group). วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ. 4(8) : กรกฎาคม-ธันวาคม ; 2551.
หน้า 27-33.
เบญจวรรณ จินดา และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2551) การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดย
เทคนิควิธีอัลเลิร์ทวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ. 4(8) :
กรกฎาคม-ธันวาคม ; 2551. หน้า 34-41.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2551) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : เครื่องมือการพัฒนาประเทศไทย.
วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2551, หน้า 34-46.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2551). E-Petition : การรับข้อร้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 21 ฉบับที่ 68 ตุลาคม-ธันวาคม 2551 หน้า 16-23
ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552) เว็บบล็อก : เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา.
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ปีที่ 21 ฉบับที่ 69 มกราคม-มีนาคม 2552 , หน้า 18-24.
ปรัชญนันท์ นิลสุข และวรัท พฤกษากุลนันท์. (2551) เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ในองค์การ. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม
2551. หน้า 22-28.
แสงเดือน แก้วประสม และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552) การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ฝ่าย
พัฒ นานั ก ศึกษาของ มหาวิทยาลั ย ธนบุ รี. วารสารเทคโนโลยี สารสนเทศ. 5(9) : มกราคมมิถุนายน ; 2552. หน้า 34-42.
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ปรัชญนันท์ นิลสุข และจิระ จิตสุภา (2557) กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
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วิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.ปีที่ 25
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557. หน้า 56-62.
จิระ จิตสุภา นวลศรี สงสม และปรัญนันท์ นิลสุข (2557) การศึกษาความพร้อมในการเรียนด้วย
อีเลิร์นนิงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557. หน้า 66-75.
จิระ จิตสุภา ปรัชญนันท์ นิลสุข และจุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์. (2557) การเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่าง
เป็ น ระบบกับ การเรี ย นรู้ แ บบจิ น ตวิศ วกรรมของนั ก ศึ ก ษาปริญ ญาตรีส าขาคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี
ประสบการณ์ต่างกัน.วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557. หน้า 105-120.
สุรกิจ ปรางสร พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2557) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเว็บ
เควสท์โดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 5
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 หน้า 24-33.
ประสิทธิชัย มั่งมี ปณิตา วรรณพิรุณ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2557) การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 หน้า 58-66.
พรทิพย์ เล่หงส์ ปณิตา วรรณพิรุณ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2557) การพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตูน
แอนิเมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนช่วงชัน
ที่ 1. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 หน้า 67-75.
รัตนาพร เจียงคา ปรัชญนันท์ นิลสุข และ ปณิตา วรรณพิรุณ. (2557) การพัฒนานิทรรศการเสมือน 3
มิติ เรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทยของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน) วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.ปีที่ 5
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 หน้า 85-93.
ศศต์ภรณ์ นิติอภัยธรรม ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ. (2557) ผลการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคการแข่งขัน ร่วมกับการใช้เว็บเควสท์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษในรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเตรียมทหาร. วารสารรังสิต
สารสนเทศ. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557. หน้า 43-65.
ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2557) การพยากรณ์ความต้องการครูของประเทศไทยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา
ชาติ. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 26 ฉบับที่ 91 กรกฎาคม-กันยายน 2557. หน้า 13-18.
รภัทภร เพชรสุข, จิระ จิตสุภา และ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2558) การศึกษาความพร้อมในการเรียนด้วยอี
เลิร์นนิ่งของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. วารสารรังสิตสารสนเทศ. ปีที่ 21
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558, หน้า 82-101.
สกาวรัตน์ จงพัฒนากร ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ ปรัชญนันท์ นิลสุข และกัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง
(2558) ตัวแบบระบบการติดตามโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ. วารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558. หน้า 109-122.
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มธุวัลย์ ศรีคง ปรัชญนันท์ นิลสุข และ นพพล เผ่าสวัสดิ์ (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
การวินิจฉัยโรคจากการใช้เครื่องมือ Direct Ophthalmoscope โดยใช้ปัญหาเป็นหลักของ
นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วย
Moodle. Journal of Professional Routine to Research. Volume 2, August 2015:
90-95.
บัวพรรณ คาเฉลา, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล, เจิมธง ปรารถนารักษ์ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2559).
การใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลเพื่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในจังหวัด
เพชรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 2559. หน้า 63-71.
ประวิทย์ สุดประเสริฐ ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ ปรัชญนันท์ นิลสุข และวีระพล โมนยะกุล (2559)
การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 28 ฉบับที่ 98 เมษายน-มิถุนายน
2559.หน้า 105-112.
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล เมษิยา แย้มเจริญกิจและปรัชญนันท์ นิลสุข (2559) การเปรียบเทียบการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 3 คณะวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย. ปีที่ 11
ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559. หน้า 14-20.
ประพรรธน์ พละชีวะ ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2560). การเสริมสร้างทักษะเม
ตาคอกนิชันด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและเทคนิค
การโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้คาถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันสาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560. หน้า 68-77.
สรญา เปรียวประสิทธ์ ปรัชญนันท์ นิลสุข และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ (2560) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโม
บายเลิร์นนิงแบบเบญจขันธ์ ด้วยวิธีปุจฉาวิสชั นา. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560. หน้า 124-133.
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และปรัชญนันท์ นิลสุข (2561) แนวทางการจัดการข้อมูลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยโมบาย NFC เทคโนโลยี.วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561, หน้า 212-220.
ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ปณิตา วรรณพิรุณและปรัชญนันท์ นิลสุข (2561). สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ
วิศวกรรมความรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์. วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม. ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561, หน้า 230-237.
2.3 ประเภทบทความวิจัยและบทความประชุมวิชาการ
ปิยะรัตน์ แสงมะหมัด และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการ
ความรู้ ด้วยเทคนิค Naive Bayesian ในธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่. การประชุมวิชาการ ม.
อบ. วิจัย ครั้งที่. 3 28 -29 กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 240-246.
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วีระชัย คอนจอหอ, ปรัชญนัน ท์ นิ ลสุข ,ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร และ วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์.
(2552) ความต้องการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านการเรียน
ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ตะวั น ตก. การประชุ ม เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่
10-11 กันยายน 2552
โสภาพันธ์ สอาด, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552) การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข. การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณ ฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 10-11 กันยายน 2552
ชาญชัย ยมดิษฐ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2553) การพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บสาหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง.
การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ.2553.
ปรัชญนั น ท์ นิ ล สุ ข และณมน จีรังสุ วรรณ. (2553) การพั ฒ นาโปรแกรมการบริการข้อมูลสารสนเทศ
ผ่ านโทรศั พ ท์ มื อ ถือ ส าหรั บ นั กศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ .
กรุงเทพฯ : การจัดประชุมระดมสมองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย ทอมก : วิถี
วิจัยกับการพัฒนาประเทศ. ประจาปี พ.ศ.2553 - 25 มิถุนายน 2553 โรงแรมเอเชียราชเทวี
กรุงเทพมหานคร. หน้า 195-208.
มณีรัตน์ พงษ์สุวรรณ ปรัชญนันท์ นิลสุขและปณิตา วรรณพิรุณ. (2553) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่ อ การจั ด การความรู้ ด้ ว ยเว็ บ บล็ อ กแบบขุ ม ความรู้โดยเทคนิ ค เมทาดาตาส าหรับ ครูสั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับ
ชาติ ครั้งที่ 3. 25-26 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
หน้า 461-466.
ชุติรัตน์ ประสงค์มณี ปรัชญนันท์ นิลสุขและพัลลภ พิริยะสุรวงศ์. (2553) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 8 เรื่องโมเมนตัมของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแบบภาพนิ่งและแบบภาพเคลื่อนไหวหยุดเป็นระยะ.
การประชุ ม วิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมระดั บ ชาติ ครั้ งที่ 3. 25-26 สิ ง หาคม 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. หน้า 595-600.
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ (2553) การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
เรื่องการประดิษฐ์คิดค้นสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. The Proceedings of การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้ า นอี เ ลิ ร์ น นิ่ ง National e-Learning Conference 2010 "Enhancing the Quality of eLearning". ณ โรงแรมวินเซอร์สวิทส์ กรุงเทพฯ วันที่ 10-11 สิงหาคม 2553. หน้า 199-206.
ภาณุภณ พสุชัยสกุล ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ (2554) ผลการศึกษาพฤติกรรมของ
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ผู้ เรี ย นด้ ว ยสื่ อ การเรี ย นรู้ เชิ ง วั ต ถุ ต ามมาตรฐานสกอร์ ม . การประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ครังที่ 4. ณ โรงแรมชลจันทร์รีสอร์ท พัทยา
จังหวัดชลบุรี 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2554. หน้า 158-165.
เสาวภา เมืองแก่น ปรัชญนันท์ นิลสุข และอรณิชา สุทธิแป้น (2554) กระบวนการเพื่อการวางแผนกล
ยุทธ์ด้านความมั่นคงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจ
มิตรวิชาการ ครังที่ 1. วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี.หน้า 95-108.
บัญชา เกิดมณี สมบัติ ทีฑทรัพย์ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2554) กรอบแนวคิดการจัดการเทคโนโลยี
การสอนบนเว็บสาหรับมหาวิทยาลัยเอกชน. การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ
ครังที่ 1. วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี. หน้า 364-371.
เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ ปรัชญนันท์ นิลสุข และสุพัตรา ธิชัย (2554) ผลการเรียนรู้แบบผสมผสาน
กิจกรรมด้วยเว็บบล็อกวิชาสัมมนากรอบแนวคิดและการออกแบบการวิจัยสาหรับนักศึกษา
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยคริสเตียน. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง : "Open
Learning - Open the World" 9-10 สิงหาคม 2554 Impact Muang Thong Thani (Hall
9), Bangkok, Thailand. หน้า 77-84.
ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2554) ผลการฝึกอบรมบนเว็บด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
MIAP เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้ า นอี เ ลิ ร์ น นิ ง : "Open Learning - Open the World" 9 -10 สิ ง หาคม 2554 Impact
Muang Thong Thani (Hall 9), Bangkok, Thailand. หน้า 277-284.
ทักษิณา กล่อมเกลียง ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข . (2554) การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ
ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่นภาษามือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่
6 ผู้บกพร่องทางการได้ยิน. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง : "Open Learning
Open the World" 9-10 สิงหาคม 2554 Impact Muang Thong Thani (Hall 9),
Bangkok, Thailand. หน้า 262-269.
ปรัชญนันท์ นิลสุข ณมน จีรังสุวรรณ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปณิตา วรรณพิรุณ. (2554) ผลการใช้
ประโยชน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์น นิง : "Open Learning - Open the World" 9-10
สิ ง หาคม 2554 Impact Muang Thong Thani (Hall 9), Bangkok, Thailand. หน้ า 270276.
ปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ (2555) การประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. การประชุมวิชาการระดับชาติโสตฯ-เทคโนฯ
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ.2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน้า 57-62.
ภริตพร จันทร์อินทร์, วรลักษณ์ รักเกียรติงาม, วีนัส นาควัชระ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2555) ระบบ
ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์เพื่อการสืบค้นสาหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์. The 10th International and National Conference on Engineering
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Education (INCEE10) May 9-11, 2012. Dusit Thani Hua Hin Hotel, Petchaburi. หน้า
202-207.
จิระ จิตสุภา, ปรัชญนันท์ นิลสุข และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ (2555) ประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
ออนไลน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านอีเลิร์นนิง 2555. วันที่ 14-15 สิงหาคม 2555 ณ ฮอล 9 อิมแพค เมืองทองธานี หน้า 3136.
ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ (2555) ผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมกับ eLearning. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง 2555. วันที่ 14-15 สิงหาคม 2555
ณ ฮอล 9 อิมแพค เมืองทองธานี. หน้า 170-176.
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล ปรัชญนันท์ นิลสุข และจันทร์เพ็ญ งามพรม (2556) ผลของการใช้บทเรียน
ออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคมสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.การประชุมวิชาการทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2556 (CIT2013). 23-25 มกราคม 2556 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล ปรัชญนันท์ นิลสุข และจันทร์เพ็ญ งามพรม (2556) การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ เรื่ อ งหลั ก การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 1. วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556. หน้า 189-197.
บัญชา เกิดมณี ปรัชญนันท์ นิลสุข และเสาวภา เมืองแก่น (2556). การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บสาหรับมหาวิทยาลัยเอกชน การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจ
มิตรวิชาการ ครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.
บัญชา เกิดมณี ปรัชญนันท์ นิลสุข และเสาวภา เมืองแก่น (2556). การพัฒนาการเรียนการสอนผ่าน
เว็บบูรณาการวัฒนธรรมไทยสาหรับมหาวิทยาลัยเอกชน. การประชุมวิชาการระดับชาติ
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจาปี 2556. วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2556 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่.
ปรัชญนันท์ นิลสุขและปณิตา วรรณพิรุณ (2556) การปรึกษาทางไกลระหว่างประเทศผ่านเครือข่าย
สังคมและโมบายแอพพิเคชันเพื่อเสริมศักยภาพการวิจัยสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา.
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ประจาปี พ.ศ.2556. วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.
2556 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี.
จิระ จิตสุภา , ปรัชญนันท์ นิลสุข และนวลศรี สงสม (2556) ความพร้อมในการเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่งของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
อีเลิร์นนิ่ง ประจาปี พ.ศ.2556. วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2556 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทอง
ธานี.
เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2556) ความพร้อมในการเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่งของ
นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาเอก.การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ประจาปี
พ.ศ.2556. วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2556 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี.
แสงเดือน บารุงภูมิ, ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ (2556) เว็บฝึกอบรมแบบห้องสมุด
เสมือนจริงเพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการใช้สารสนเทศในห้องสมุด.
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การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ประจาปี พ.ศ.2556. วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.
2556 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี.
ปิติภาคย์ ปิ่นรอด และปรัชญนันท์ นิลสุข (2557) แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซีด้วยเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 10. วันที่
8-9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต.หน้า 390-395.
ณัฐกานต์ ภาคพรต ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2558) ผลการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงตามหลักการ
การศึกษาบันเทิง. การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 29. วันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 11-19.
นพดล ผู้มีจรรยา ปณิตา วรรณพิรุณ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2558) ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิค
วิตัสแบบเสริมศักยภาพ. การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 29. วันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 26-33.
สิทธิชัย ลายเสมา ปณิตา วรรณพิรุณ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2558) ระบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยทีมเสมือนในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส. การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ –
เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29. วันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุม
ใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 44-51.
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กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ (2550). รายงานการวิจัยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยครู
ต้นแบบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา.
ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คลและปรัชญนันท์ นิลสุข (2550) รายงานการวิจัยการวิเคราะห์รูปแบบการออกแบบ
และการบริการข้อมูล สารสนเทศของเว็บอาชีว ศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2551) รายงานการวิจัยการพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่องการ
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จัดการความรู้สาหรับครูอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน และปรัชญนันท์ นิลสุข (2551) รายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเว็บคอน
เฟอร์เรนท์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในเวลาเดี ยวกันสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ.
ปรัชญนันท์ นิลสุข และตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล. (2552) รายงานการวิจัยการพัฒนามัลติเว็บบล็อกเพื่อการ
จัดการความรู้สาหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ปรัชญนันท์ นิลสุข และณมน จีรังสุวรรณ. (2552) รายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการบริการ
ข้อมูล สารสนเทศผ่ านโทรศัพท์มือถือส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ.
ปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ (2552). รายงานการวิจัยรูปแบบการดาเนินการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่ง
นวัตกรรม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา.
ชาญชัย ยมดิษฐ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2553) รายงานการวิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ผ่านเว็บสาหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง.
พัลลภ พิ ริยะสุ รวงศ์ ,ปรัชญนั นท์ นิลสุข และปณิ ตา วรรณพิรุณ (2553). รายงานการวิจัยการพัฒ นา
บทเรี ย นอี เลิ ร์ น นิ่ งเรื่ อ งการประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น สาขาวิศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมวิ จั ย ส าหรั บ
นั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ . กรุงเทพฯ : มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ฉัต รศิริ ปิ ย ะพิ มลสิ ท ธิ์ ,ไพฑู รย์ ศรีฟ้ า และ ปรัช ญนัน ท์ นิล สุ ข (2553) .รายงานการวิจัยการพัฒ นา
บทเรี ย นออนไลน์ วิ ช าหลั ก การวั ด และการประเมิ น ผลการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปณิ ต า วรรณพิ รุ ณ และปรั ช ญนั น ท์ นิ ล สุ ข (2554) รายงานการวิ จั ย การพั ฒ นาเว็ บ ฝึ ก อบรมด้ ว ย
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ปรัชญนันท์ นิลสุข และณมน จีรังสุวรรณ (2554) รายงานการวิจัยการพัฒนาเว็บท่าการจัดการความรู้
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปรัชญนันท์ นิลสุข ณมน จีรังสุวรรณ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปณิตา วรรณพิรุณ. (2555) รายงาน
การวิจั ย การวางแผนนโยบายการจั ด การความรู้ข องศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ICT ชุ ม ชน กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปรัชญนันท์ นิลสุข (2556) รายงานการวิจัยการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
2.5 ประเภทงานอย่างอื่น
เว็บมาสเตอร์ : http://www.prachyanun.com
การศึกษาไทย http://www7.brinkster.com/prachyanun/edu/thaiedu.html
การอาชีวศึกษาไทย http://www.thaive.com
การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ http://www7.brinkster.com/prachyanun/imm/i&im.html
การเรียนการสอนผ่านเว็บ http://www26.brinkster.com/it2002/wbi.html
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา http://www7.brinkster.com/prachyanun/edtech.html
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ http://www8.brinkster.com/rama2/technic/electronic/index.html
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม http://www20.brinkster.com/smsktech/
สานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดสมุทรสงคราม
http://www.geocities.com/samutsongkhram_psdwo/
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
http://www.geocities.com/prachyanunn/4000108/index.html
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
http://www.geocities.com/prachyanunn/4125101/index.html
เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ
http://www.geocities.com/prachyanunn/202663/index.html
ระบบเทียบโอนประสบการณ์ สานักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ http://standard.thaive.com
ศู น ย์ เ ค รื อ ข่ า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า จ . ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม
http://www.thaive.com/ictss/index.html
มหาวิทยาลัยชีวิตสมุทรสงคราม http://sskm.rulife.net
ครูแกนนาเทคโนโลยีสารสนเทศอาชีวศึกษา http://www.vecict.net
เว็บฝึกอบรมครูเรื่องการจัดการความรู้สาหรับครูอาชีวศึกษา http://km.vecict.net
เว็บฝึกอบรมครูสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา http://118.175.21.40/moodle/
เว็บการพัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
http://www.elearningvec.net
เว็บศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ. http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th
เว็บศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มจพ. http://itmrc.stri.kmutnb.ac.th
เว็บสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา http://ict.fte.kmutnb.ac.th
ฯลฯ
3. การฝึกอบรม/การประชุมวิชาการ/การศึกษาดูงาน
การฝึกอบรม
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1. การฝึ ก อบรมเทคนิ ค ระบบโทรทั ศ น์ ข องบริ ษั ท ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ PANASONIC, DISTAR,
PHILIP,MITSUBISHI ฯลฯ
2. การอบรมเขียนโปรแกรมจาวา,IT Network Administrator,
3. การอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. การอบรมการพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา Microsoft Frontpage
5. การอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Photo Shop)
6. การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Toolbook)
7. อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ขันสูง (XML)
8. การอบรมครูผู้สอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สอศ.
9. การอบรมการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Security) ฯลฯ
10. การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา, การประเมินผล,การวัดผล,การสร้างสื่อการสอน, การอบรมจิต
วิทยา, การอบรมกิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ
12. การอบรมภาษาอังกฤษจาก The AUA Language School, CU Language School
13. การอบรมครู ผู้ ส อนเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สอศ. (C++, JAVA, SQL, UML, JSP, Linux
,Advance Java)
14. การอบรม Embeded System Engineering 1-5 ตุลาคม 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. ก า ร อ บ ร ม Thailand OSS Essentials Training (Ubantu , CMS, Joomla, Open
Office) 5-6 พฤศจิกายน 2550 NECTEC
16. การอบรมสมรรถนะวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
21-22 เมษายน 2551
17. การอบรมผู้ประเมินภายนอกด้านอาชีวศึกษา สมศ. 27-28 ธันวาคม 2551
18. การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิทยุโทรทัศน์ รุ่นพิเศษที่ 52 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมร์ 4-8 เมษายน 2552
19. การอบรมผู้ประเมินภายนอกด้านอาชีวศึกษา สมศ. 24-25 ธ.ค.2552
20. การอบรมผู้ประเมินภายนอกด้านอาชีวศึกษา สมศ. 21-22 ธันวาคม 2554
ฯลฯ
การเข้าร่วมสัมมนาและประชุมวิชาการ
การสัมมนากิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไทยในยุค ICT กระทรวง ICT 21-23 พ.ค.2551
The ALCoBs Internet Volunteer Conferenc and Workshop 2008 (AIV2008) August
6-7,
2008 at Windsor Suites Hotel, Bangkok.
การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และครุ
ศาสตร์ กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์การศึกษา 20 ส.ค.2551 โรมแรมเอเชีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มทร.ธัญบุรี โรงแรมอะมารีแอร์พอร์ต 25 ส.ค.2551
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การสัมมนา Distance Education Era มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2-3 ก.ย.2551
International e-Learning Conference 2 0 0 8 : "e-Learners in the Generation 2 .0 "
November 2021, 2008 Impact Muang Thong Thani (Hall 9), Bangkok, Thailand
การประชุมเชิงวิชาการงานโสตฯ เทคโนฯ สัมพันธ์ครังที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 11 ธ.ค.
2551
การสัมมนาจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21-23 พ.ค.2552
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครังที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 9-11 ก.ค.2552
ASEM Conference 2009 ณ โรงแรมอะเดียตริก 20-21 ก.ค.2552
การอบรมผู้ประเมินภายนอกด้านอาชีวศึกษา สมศ. 24-25 ธ.ค.2552
การสัมมนาวิชาการ “ขับเคลื่อนคุณภาพอีเลิร์นนิงอุดมศึกษาไทย” วันที่ 11 มกราคม 2553 ณ
โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ
Session Chair : International Conference on Technical Education 2010 (ICTE2010)
January
21-22, 2010
Chairperson การประชุมวิชาการ สกว.ครังที่ 4 ณ โรงแรมจอมเทียนบีชรีสอร์ท วันที่ 30
มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ.2553
สัมมนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จันทบุรี 21-22 เม.ย.
2553
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก ครังที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง 13-14 พ.ค.2553
การประชุมสัมมนารวมพลังแกนนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 9 ก.ค.2553
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครังที่ 3 NCtechEd 25-26 ส.ค.2553 มจพ
การประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ สกศ. 15 ก.ย.2553
Third International Conference on Education Technology and Training (ETT 2010).
November 27-28, 2010. Wuhan , China.
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จันทบุรี 20-21 ธันวาคม 2553
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครังที่ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 23-24
ธันวาคม 2553
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครังที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 7-8 กรกฎาคม 2554
การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง NEC2011 - 9 - 10 ส.ค.2554
การประชุมวิชาการโสต-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครังที่ 26 วันที่ 17-18 มกราคม
2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครังที่ 6 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ.
2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การประชุมวิ ชาการโสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครังที่ 29 วันที่ 22-23 มกราคม
2558.
การประชุ ม วิ ช าการเบญจมิ ต รวิ ช าการครั งที่ 5 มหาวิ ท ยาลั ย กรุ งเทพสุ ว รรณภู มิ วั น ที่ 28
พฤษภาคม 2558
The Sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015) Global Trends in
Digital Learning. July 20-21, 2015. BITEC, Bangkok, Thailand.
Session Chair ICTechEd 2015 The 3rd International Conference on Technical
Education November 26, 2015.
Session Chair ICTechEd 2 0 1 6 The 4 th International Conference on Technical
Education November 24, 2016.
ฯลฯ
การศึกษาดูงาน
- การศึ ก ษาดู งานในประเทศ อาทิ บริษั ท การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน),ศู น ย์ เทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยเซนจอห์น, สานักหอสมุด ม.มหิดล, สถาบันราชภัฎ ฯลฯ
- การศึกษาดูงานการอาชีวศึกษาภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
และการดูงานทวิภาคี ฯลฯ
- การศึกษาดูงานต่างประเทศ Malasia/Nanyang Polytechnic Institute (Singapore),
เกาหลี, ฮ่องกง,จีน , สิงคโปร์, มาเลเซีย , ลาว, เวียดนาม, กุ้ยหลิน , อู๋ซิ, ซูโจว, หังโจว, เซี่ยงไฮ้, อู่ฮั่น ,
เพิร์ธ, ซิดนีย์, เมลเบิร์น, เชจู, ไทเป ฯลฯ
ฯลฯ
4. วิชาที่สอน
วิชาที่สอนและเคยสอนระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท/ปริญญาตรี
ลาดับที่ ชื่อวิชา
ระดับของนักศึกษา
1.
ระเบียบวิธีวิจัยชันสูง
ปริญญาเอก
2.
สัมมนาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ปริญญาเอก
3.
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเทคนิคศึกษา
ปริญญาเอก
4.
การประยุ ก ต์ จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ การออกแบบและ
พัฒนาการสอน
ปริญญาเอก
5.
การบริห ารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
ปริญญาเอก
6.
ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
ปริญญาเอก
7.
หั ว ข้ อ เฉพาะทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา
ปริญญาเอก

หมายเหตุ
มจพ.
มจพ.
มจพ.
มจพ.
มจพ.
มจพ.
มจพ.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ปัญหาพิเศษ
เทคโนโลยีไฟฟ้าสมัยใหม่
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนชันสูง
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชั่น
การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเทคนิคศึกษา
สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การออกแบบระบบการสอน
ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีฯ
ความคล่องแคล่วการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบาทและปัญหาเทคโนโลยีฯ
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม
แนวโน้มและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการจัดการสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดดิจิทัล
สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
เทคโนโลยี ก ารบู ร ณาการร่ ว มระบบเครื อ ข่ า ย
การสื่อสาร
สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
การเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ป.บัณฑิต
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

มจพ.
มจพ.
มจพ.
มจพ.
มจพ.
มจพ.
มจพ.
มจพ.
มจพ.
ม.คริสเตียน
มรภ.เพชรบุรี
มรภ.เพชรบุรี
มรภ.เพชรบุรี
มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
ม.รามคาแหง
ม.กรุงเทพธนบุรี
มรภ.จอมบึง
มรภ.จอมบึง
มรภ.จอมบึง
มรภ.จอมบึง
มรภ.จอมบึง
ม.มหิดล
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.บูรพา
มรภ.จอมบึง
มทร.ธัญบุรี
ม.ธนบุรี
มรภ.จอมบึง
มรภ.จอมบึง
มรภ.จอมบึง
มรภ.จอมบึง
มรภ.จอมบึง
มรภ.จอมบึง
มรภ.จอมบึง
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43.
44.
45.
46.
47.
48.

คอมพิวเตอร์พืนฐานทางการศึกษา
การเขียนสาหรับสื่อการศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
การวิเคราะห์งานอาชีพ
หลักการศึกษา
โครงงาน

วิชาที่สอนและเคยสอนระดับ ปวส./ปวช.
ลาดับที่ ชื่อวิชา
1.
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
2.
การโปรแกรมเว็บ 2
3.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.
คอมพิวเตอร์กราฟิก
5.
วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์
6.
การโปรแกรม XML
7.
การบริการเว็บเซอร์วิส
8.
การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
9.
การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2
10.
ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน
11.
การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก
12.
คอมพิวเตอร์พืนฐาน
13.
ปัญหาพิเศษช่างอิเล็กทรอนิกส์
14.
โครงงาน
15.
ออปแอมป์และการใช้งาน
16.
วงจรพัลซ์และสวิตชิ่ง
17.
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
18.
ระบบโทรทัศน์
19.
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
20.
ระบบดิจิตอล
21.
อิเล็กทรอนิกส์เบืองต้น
22.
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1
23.
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2
24.
ดิจิตอล 1
25.
ดิจิตอล 2
26.
ทฤษฎีโทรทัศน์ 1
27.
ทฤษฎีโทรทัศน์ 2

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

จุฬาฯ
ม.วลัยลักษณ์
สถาบันการ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา

ระดับของนักศึกษา หมายเหตุ
ปวส.สารสนเทศ
ปวส.สารสนเทศ
ปวส.สารสนเทศ
ปวส.สารสนเทศ
ปวส.สารสนเทศ
ปวส.สารสนเทศ
ปวส.สารสนเทศ
ปวส.สารสนเทศ
ปวส.สารสนเทศ
ปวส.สารสนเทศ
ปวส.คอมฯ ธุรกิจ
ปวส.สารสนเทศ
ปวส.เทคนิคคอมฯ
ปวส.เทคนิคคอมฯ
ปวส.เทคนิคคอมฯ
ปวส.เทคนิคคอมฯ
ปวส.เทคนิคคอมฯ
ปวส.โทรคมนาคม
ปวส.คอมพิวเตอร์
ปวส.คอมพิวเตอร์
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
ฯลฯ

ปฏิบัติโทรทัศน์ 1
ปฏิบัติโทรทัศน์ 2
ทฤษฎีวีดิโอเทปเบืองต้น
ปฏิบัติวีดิโอเทปเบืองต้น
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบืองต้น
การเขียนโปรแกรมเบืองต้น
โครงงานอาชีพ
งานบริการโทรทัศน์
งานบริการคอมพิวเตอร์

ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ
ปวช.อิเล็กฯ

