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ประวัติวิทยากร (3 ปีย้อนหลัง)
 จัดและเป็นวิทยากรเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ออนไลน์” ระหว่างวันที่ 12-27 มิถุนายน 2563 ให้กับ
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 วิทยากรเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก” โครงการอบรมการขอรับรองสมรรถนะ

อาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของประเทศอังกฤษ (UKPSF) ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 วิทยากรอบรม “Outcome-Based Education: กับการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA”
ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 บรรยายเรื่อง “ทักษะการนาเสนอผลงาน/แถลงผลงาน” ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษาสาหรับครู
กศน.“ ให้กับครูการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตภาคกลาง จานวน 9 แห่ง ได้แก่ สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และ
กรุงเทพมหานคร จานวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวรบุรี
อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2562 ณ โรงแรม
เวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 วิทยากรโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของสถานศึกษา
ทุกสังกัด ในสานักงานศึกษาธิการภาค 1 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมภัตราคาร
ไพบูลย์ไก่ย่าง จังหวัดสิงห์บุรี
 วิทยากรอบรมให้ความรู้ “การประกันคุณภาพแบบ AUN-QA” ให้กับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
ณ ห้อง ECON 1-2 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 15-17

พฤษภาคม 2562 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ
คณะศึกษาศาสตร์ ณ โรงแรมระยองรีสอร์ทบีชแอนด์สปา จังหวัดระยอง
 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนแบบ Active Learning” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(Thailand 4.0) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
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 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ” ระหว่างวันที่

9-10 พฤษภาคม 2562 ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “จากปัญหาสูก่ ารสร้างและนวัตกรรมทางพลศึกษา” ในวันที่ 26
เมษายน 2562 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องค์รักษ์)
 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561"
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเพทาย โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561"
ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเพทาย โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
 วิทยากรบรรยายให้ความรู้การพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่เกณฑ์ AUN-QA ณ ห้องประชุมพฤทธิ์ ชั้น 12

อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561
 วิทยากรในหัวข้อ การกาหนดผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม
กรุงเทพฯ จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
 บรรยายเรื่อง “ทักษะการนาเสนอผลงาน/แถลงผลงาน” ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูแ้ ละวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิทยาการการประเมินเพื่อเข้าสู่เกณฑ์ AUN-QA
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว เมื่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
 เป็นวิทยากรเรื่อง “การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน” เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2561

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 สานักคอมพิวเตอร์ มศว ให้กับบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ : AUN-QA เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชัน้ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 เป็นวิทยากร กิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560

ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม โรงแรมอวานี่ เอเทรี่ยม กรุงเทพฯ
 เป็นวิทยากรในโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ : AUN-QA เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชัน้ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 เป็นวิทยากรเรื่อง “ทักษะการนาเสนอผลงาน/แถลงผลงาน” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 บรรยายเรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning”
ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จังหวัดนครนายก ให้กับ ครู
จานวน 250 คน จากสานักเขตพื้นที่ประถมศึกษานครนายก

-----------------------------------------

