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RESEARCH INTERESTS AND EXPERTISE
• Biochemistry education, Life science education
• Instructional materials and approaches for interdisciplinary teaching
• Multimedia for teaching and learning (biology/biochemistry/life science)
• Science teacher professional development
• Active learning (inquiry, learning-cycle, experiential learning, problem-based learning, projectbased learning, research-based learning, game-based learning, etc.)
• Analogy for teaching and learning

การศึกษา
2548-2551
2550-2551
2548-2551

2546-2548
2536-2539

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. Student Exchange Program, Centre for Science and Technology Education,
University of Waikato, Hamilton, New Zealand
Scholarship students in the Project for Promotion of Science and Mathematics
Talented Teachers from the Institute for the Promotion of Teaching Science and
Technology (IPST), Thailand
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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เกียรติบัตรและรางวัล
2558
2558
2556
2555
2555
2555
2555
2553
2552
2551

ผลงานวิจัยดีเดนดานสาธารณะ ประจําป พ.ศ. 2557 (โครงการเพาะพันธุปญญา) จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) (21 พฤษภาคม 2558)
Outstanding Poster Presentation Award from the 2nd International Conference on
Innovation in Education 2015 (18 March 2015)
The Program Chair Role of a Distinguished Thesis Award 2013 จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล (11 May 2013)
The Program Chair Role of an Outstanding Thesis Award 2013 จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล (19 May 2012)
พนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล (1 มีนาคม 2556)
Popular Vote for Oral Presentation Award from the 1st International Conference on
Innovation in Education 2012 (9 November 2015)
Outstanding Paper Award from the 1st International Conference on Innovation in
Education 2012 (9 November 2015)
Distinguished Thesis Award (Academic Year 2009) for Ph.D. dissertation in the field of
humanities, social science and education จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Dean’s List Award (Academic Year 2008) for Ph.D. study จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Best Research Work Award from the Professional and Organization Development Network
of Thailand Higher Education

ประวัติการทํางานโดยยอ














รองผูอํานวยการฝายบริหาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู (11 พฤษภาคม 2561 – ปจจุบัน)
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (25 ตุลาคม 2561 - ปจจุบัน)
รักษาการแทนผูอํานวยการฝายการศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู (เมษายน 2558 – กรกฎาคม 2558)
รองผูอํานวยการฝายการศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู (ธันวาคม 2555 – มีนาคม 2558)
ประธานคณะกรรมการบริห ารหลักสูต รระดับ บั ณ ฑิ ตศึ กษา สาขาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ศึกษา (หลั กสูต ร
นานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู (มิถุนายน 2554 – ธันวาคม 2555)
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (กุมภาพันธ 2556 – พฤษภาคม
2558)
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาตินวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2555)
และครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2558)
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (กรกฎาคม 2554 – กันยายน 2558)
คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2555-2557
คณะกรรมการยกรางปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2555
อาจารย สังกัดสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล (2552-ปจจุบัน)
นักวิทยาศาสตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (2540-2552)
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยยื่นเสนอของบประมาณแผนดินผานสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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 ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ไดแก Journal of Chemical Education
(2010 – 2012) และ The International Journal of Learning (2009, 2012)
 ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอ/ตีพมิ พ ในการประชุมวิชาการ อาทิ International Conference on
Innovation in Education (ICIE) การประชุมวิชาการ มอบ.วิจยั งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วทท.) การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย
 ผูทรงคุณวุฒติ รวจสอบเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 กรรมการพิจารณาผลงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (2561)
 กรรมการวิพากษผลงานพัฒนานวัตกรรม “งานแสดงผลงานนวัตกรรมโดยใชกระบวนการวิจัย และการจัดการความรู
กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สําหรับนักเรียน” (2559-2561)

ประสบการณการทํางานวิจัย
ระยะเวลา
2560-2562
(2 ป)

บทบาท
หัวหนา
โครงการ

2560
(6 เดือน)

หัวหนา
โครงการ

2557-2560
(3 ป)

หัวหนา
โครงการ

2556-2557
(1 ป)

หัวหนา
โครงการ

2555-2556
(7 เดือน)

หัวหนา
โครงการ

2556-2557
(18 เดือน)

หัวหนา
โครงการ

2553-2555

หัวหนา
โครงการ

2553-2556

นักวิจยั
หลัก

2552-2554

นักวิจยั
หลัก

ชื่อโครงการ
โครงการขับเคลื่อนและหนุนเสริมโครงการเพาะพันธุปญญา
เพื่อความยั่งยืน” ศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุปญญา
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ม.มหิดล (พ.ย.60 – ต.ค. 62)
การขับเคลื่อนและหนุนเสริมโครงการเพาะพันธุป ญญาเพือ่
ความยั่งยืนศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุปญญา สถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู ม.มหิดล (พ.ค. – ต.ค. 60)
ศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุปญญา ศูนยมหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการตอเนื่อง 3 ป (พ.ค.57 – เม.ย.60)

แหลงทุน
รางวัล
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) รวมกับ
ธนาคารกสิกรไทย
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) รวมกับ
ธนาคารกสิกรไทย
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) รวมกับ
ธนาคารกสิกรไทย
ศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุปญญา: ศูนย
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ค.56 – เม.ย. 57)
การวิจยั (สกว.) รวมกับ
ธนาคารกสิกรไทย
ศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุปญญามหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักงานกองทุนสนับสนุน ผลงานวิจัยดีเดน
(จังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) ภายใตชุดโครงการ
การวิจยั (สกว.) รวมกับ
ดานสาธารณะ
เพาะพันธปญญา (ต.ค. 55 – เม.ย.56)
ธนาคารกสิกรไทย
ประจําป.2557
ของ สกว.
โครงการวิจัยและพัฒนาครูในจังหวัดสมุทรสาครดวยระบบ
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
หนุนนําตอเนื่อง (Teacher Coaching) เพื่อยกระดับคุณภาพ การวิจยั (สกว.) รวมกับ
การจัดการเรียนรู ที่สงเสริมองคความรูและทักษะแหงศตวรรษ สํานักงานการศึกษาขั้น
ที่ 21 ของนักเรียน (พ.ค.56 – ต.ค.57)
พื้นฐาน (สพฐ.)
การพัฒนาสื่อการเรียนรูและบทเรียนปฏิบัตกิ ารแบบสืบเสาะ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
เรื่องการดูดกลืนแสงของสารและการประยุกตใช สําหรับ
การวิจยั (สกว.) สํานักงาน
นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายและ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตอนตน
อุดมศึกษา (สกอ.) และ
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการนวัตกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการ
ชีวภาพ/สุขภาพศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพความรูของ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทุน
นักศึกษาและสาธารณชน
มหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ
โครงการสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตรชั้น
สํานักงานกองทุนสนับสนุน รางวัลผลงานวิจัย
มัธยมศึกษาตอนตนในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม อยูภายใตชุด การวิจยั (สกว.)
ดีเดน ประจําป
โครงการพัฒนาเครือขายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการ
พ.ศ. 2555 ของ
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ระยะเวลา

บทบาท

2553-2554

หัวหนา
โครงการ

2553

หัวหนา
โครงการ

2540-25xx

ผูชวย
นักวิจยั

ชื่อโครงการ
เรียนรูของเด็กและเยาวชน (Local Learning Enrichment
Network: LLEN
การพัฒนาวิธีการวัดการทํางานของเอนไซมโบรโมเปอรออกซิ
เดสควบคูกับวัฏจักรการเรียนรู เพือ่ สงเสริมการเรียนรู
วิทยาศาสตรในระดับทั้งมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา
ตอนตน
ปฏิกิริยาโบรมิเนชันและคลอริเนชันของฟนอล เรดสําหรับ
สังเคราะหเพื่อใชสอนปฏิบัติการเคมีสําหรับนักเรียนนักศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยเรื่องอินดิเคเตอรของกรดและดาง
การพัฒนาชุดตรวจสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีนในเกลือ
ชนิดขวดเดี่ยว (I-Kit)

แหลงทุน

รางวัล
สกว.

งบประมาณแผนดิน
มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณแผนดิน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักงานกองทุนสนับสนุน รางวัล National
การวิจยั (สกว.)
Research
Council of
Thailand
Distinguished
Invention
Award (1999)

ผลงานวิชาการตีพิมพระดับนานาชาติ
International Papers
1. Shovityakool, P., Jittam, P., Sriwattanarothai, N., Laosinchai, P.* (Accepted May 1, 2019). A flexible
supply chain management game. The Simulation & Gaming.
2. Kowasupat, C., Jittam, P., Sriwattanarothai, N., Ruenwongsa, P., & Panijpan, B.* (2012). Development of
an inquiry-based learning unit for enhancing high-school students’ understanding of animal social
behavior. The International Journal of Learning, 18(10), 167-190.
3. Archavarungson, N., Saengthong, T., Riengrogpitak, S., Panijpan, B., & Jittam, P.* (2011). An experiential
learning unit for promoting conceptual understanding and skills in diagnostic laboratory in
undergraduate students. The International Journal of Learning, 18(2), 203-217.
4. Wannawichitra, C., Ruenwongsa, P., Ketpichainarong, W., & Jittam, P.* (2011). Development of an
integrated learning unit for enhancing awareness and conceptual understanding of global warming
in secondary students. The International Journal of Learning, 17(1), 399-415.
5. Ketpichainarong, W., Jittam, P.*, Ruenwongsa, P., & Panijpan B. (2010). Widespread iodine deficiency:
A serious cultural and nutritional problem. Journal of Chemical Education, 87(7), 662-664.
6. To-im, J.*, Tianchani, C., Tianchai, N., Ketpichainarong, W., Jittam, P., Sriwattanarothai, N., &
Ruenwongsa, P. (2010). Using a local water problem as case-base scenario to encourage Thai grade
8 students learning of science. The International Journal of Learning, 17(6), 157-163.
7. Sriwattanarothai., N., Jittam, P., Ruenwonsa, P.*, & Panijpan, B. (2009). From research on local
materials to the learning of science: An inquiry-based laboratory for undergraduates. International
Journal of Learning, 16(6), 459-473.
8. Jittam, P., Boonsiri, P., Promptmas, C., Sriwattanarothai, N., Archavarungson, N., Ruenwongsa, P., &
Panijpan, B.* (2009). Red seaweed enzyme-catalyzed bromination of bromophenol red: An inquiryPage 4/10 Update May 1, 2019

based kinetics laboratory for undergraduates. Biochemistry and Molecular Biology Education,
37(2): 99-105.
9. Jittam, P., Ruenwongsa, P., & Panijpan, B.* (2008). Applying symmetries of common objects to help
students understand stereoselectivity for apparently symmetric substrate. Bioscience Education
[Electronic Journal], doi: 10.3108/beej.12.6. Available online at http://www.bioscience.
heacademy.ac.uk/journal/vol12/beej-12-6.aspx

International Proceedings

1. Wongprasert, B., & Jittam, P.* (2012, November 7-9). Exploring glomeruli model activity to enhance
diabetes patients’ understanding of nephropathy. Proceedings of the International Conference on
Innovation in Education (ICIE 2012), Bangkok, Thailand.
2. Khrutthaka, C., & Jittam, P.* (2012, November 7-9). Game-based learning on fast food consumption
for enhancing secondary school students’ nutrition knowledge. Proceedings of the International
Conference on Innovation in Education (ICIE 2012), Bangkok, Thailand.
3. Jittam, P., & Panijpan, B.* (2012, November 7-9). Chemistry of thyroid hormone: Biosynthesis and
active atropisomeric conformer. Proceedings of the International Conference on Innovation in
Education (ICIE 2012), Bangkok, Thailand.
4. Klunklueng, A., Sriwattanarothai, N., Tianchai, C., Tianchai, N., To-im, J., Ketpichainarong, W., Jittam, P.,
& Ruenwongsa, P.* (2012, 2-6 July). Learning about environment and natural resources of
mangrove forest in Samut Songkharm province through junior science projects. The Fourth
Thailand-Malaysia joint Education Research Conference, Chiang Mai, Thailand, pp. 354-366.
5. Jittam, P.* & Ketpichainarong, W. (2011, 27-30 October). A Hand-held device to help students
understand the spectroscopic principle. Proceeding of the 3rd Asian Conference on Education
2011 (ace2011), Osaka, Japan, pp. 920-930. Available online at
http://iafor.org/ace_proceedings.html
6. Kruthaka, C., Ruenwongsa, P., Jittam, P.*, &, Panijpan, B. (2011, 24-26 April). Game-based learning to
promote good nutrition for healthy living. Proceeding of the ThaiSim 2011 Conference: Quality,
life-long learning through simulation/ gaming, Ayutthaya, Thailand, pp.38-49. Available online at
http://www.thaisim.org/ts2011/docs/TS11_proceedings_a.pdf#page=41
7. Jittam, P., & Ruenwongsa, P*. (2010, 24-26 February). Students’ alternative conceptions of acid-base
and their perceptions of learning environment. Proceedings of the International Conference on
Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST), Pattaya, Thailand.
8. Jittam, P.*, Coll, R.K., Panijpan, B., & Ruenwonsa, P. (2009, 2-3 April). The use of two-tier multiple
choice questions to diagnose students’ conceptions concerning enzyme. Proceeding of the 1st
International Graduate Research Conference on Social Science and Humanities, Bangkok, Thailan,
696-701.
9. Jittam, P., Kaewkhong, K., Chenprakhon, P., Srisawasdi, N., Ketpichainarong, W., Panijpan, B.*, &
Ruenwongsa, P. (2006, 28-30 November). A simple spectroscope for chemical and biochemical
analysis. Proceeding of the ICASE Asian Symposium 2006, Singapore.
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10. Panijpan, B.*, Ruenwongsa, P., Jittam, P., Ketpichainarong, W., & Sachadecha, P. (2005, April).
Community-based hands-on integrated science/technology projects. Proceeding of the ICASE
International Workshop on Promoting Scientific and Technological Literacy through Science Toys
and Out-of-School Science Activities, Pattaya Thailand.

International Conference Workshops
1. Panijpan, B., Ruenwongsa, P., Jittam, P., Sriwattanarothai, N., & Samana, J. (2012, 28 November).
Biochemical Education. Workshop at the 13th FAOBMB 2012 International Congress of Biochemistry
and Molecular Biology, Bangkok, Thailand.
2. Jittam, P., Kaewkhong, K., Chenprakhon, P., Srisawasdi, N., Ketpichainarong, W., Panijpan, B., &
Ruenwongsa, P. (2006, 28-30 November). A simple spectroscope for chemical and biochemical
analysis. Workshop at the ICASE Asian Symposium, Singapore.
3. Panijpan, B., Ruenwongsa, P., Jittam, P., Ketpichainarong, W., & Sachadecha, P. (2005, April).
Community-based hands-on integrated science/technology projects. Workshop at the ICASE
International Workshop on Promoting Scientific and Technological Literacy through Science Toys
and Out-of-School Science Activities, Cholburi province, Thailand.

ผลงานวิชาการตีพิมพระดับชาติ
1. Jeenjenkit, U., Reunwongsa, P., Jittam, P., Ketpichainarong, W. & Panijpan, B.* (2011). Guided-inquiry
learning unit on the Dushman reactions for determining iodate in salt. Journal of Srinakarinviroj
(Science and Technology), 4(1) 327-331.

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ
Interactive multimedia CD for teaching and learning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iodine and intelligence for all levels
DNA: Master of life for secondary and tertiary levels
Biomolecules (part: combination of biomolecules) for secondary and tertiary levels
Food testing for primary level
Acid and base (part: acid and base in daily life) for primary level
Chemicals in house for primary level

VDO Presentation for Teaching and Learning
1. Simple spectrophometer and its applications for chemical and biochemical analysis

Hands-on Science Experiment
1.
2.
3.
4.

Determination of iodine in iodated salts
Analysis of milk quality using simple spectrophotometer
Analysis of chemicals and biochemical analysis using colorimeter
Household product for demonstration of the fluorescent phenomena
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5. Simple method for assay bromopetoxidase (BPO) activity

Conceptual Diagnostic test
1. Two tier-test namely “Enzyme Conceptual Achievement Test” (ECAT)

Book translator
- Science for grade 1: Copyright © 2006 by Harcourt School Publishers, U.S.A. Thai translation
copyright © 2006 by Plan Parithat Co, Ltd., Thailand.

บทความในหนังสือ
ปยะฉัตร จิตตธรรม (2558). “เพาะพันธุปญญา…เรียนรูและเติบโตอยางชาๆ กวาตนกลาจะผลิใบ” ใน สุธีระ ประเสริฐสรรพ
และคณะ (บรรณาธิการ) “สะทอนคิดคือเรียน: ความรูสึกในความงามที่ผลิบาน โครงการเพาะพันธุปญญาป 2”.
สงขลา: บริษัทนําสินโฆษณาจํากัด. หนา 21-45.
ป ย ะฉั ต ร จิ ต ต ธ รรม (2557). “พี่ เลี้ ย ง…การเรี ย นรู จ ากประสบการณ น อกตํ า รา” ใน สุ ธี ร ะ ประเสริ ฐ สรรพ และคณะ
(บรรณาธิการ) “รอยจารึก บนเสนทางเพาะพันธุปญญา”. กรุงเทพ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. หนา 407416.

ประสบการณการเปนวิทยากร (2555 - ปจจุบัน)
วิทยากร (key note speaker) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Key note speaker on the topic “Digital 4.0 and Innovative Technology for Health”. (2018, 14
December) The International Conference on Occupational and Environmental Disease (ICOED).
Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand.

วิทยากร ในการประชุมวิชาการระดับชาติ (กลุมองคกร)
1. วิทยากรบรรยาย หัวขอ “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะแหงอนาคต” ในการประชุม
วิชาการ “นวัตกรรมการจัดการโรงเรียนคุณภาพตอเนื่องสูการประกันคุณภาพเพื่อโรงเรียน” จัดโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วันที่ 29 เมษายน 2562
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
2. วิทยากรบรรยาย หัวขอ “ระบบหนุนนําตอเนื่องในการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21” ในงาน University Expo มหกรรมอุดมศึกษา: พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จัดโดยที่
ประชุมอธิการบดี วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ รอยัลพารากอนฮอลล สยามพารากอน
3. วิทยากรบรรยาย หัวขอ “การวิจัยเพื่ อพัฒ นาการเรียนการสอน: ประสบการณ ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู
มหาวิทยาลัยมหิดล” ในงานสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน: สรางคุณคาแหงนวัตกรรมการ
เรียนรูดวยวิจัย” จัดโดยสถาบันคลังสมองแหงชาติ รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิทยากร บรรยาย/อบรมเชิงปฏิบัติการ สําหรับบุคลากรสังกัดหนวยงานระดับระดับอุดมศึกษา
1. วิท ยากรอบรมเชิ งปฏิ บัติ การ หั วขอ “การสรางนวัตกรรมทางสุข ภาพ” ในการประชุม เชิ งปฏิบั ติ การเพื่ อพั ฒ นา
บุคลากรในการสรางนวัตกรรมสุขภาพ สําหรับบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (26 มีนาคม 2562)
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2. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)” สําหรับคณาจารย
วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (7 และ 23 สิงหาคม 2560)
3. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดการศึกษาแบบมุงผลลัพธ Outcome-Based Education” สําหรับ
คณาจารยคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภั ณ ฑ การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ องครักษ (24
กรกฎาคม 2560)
4. วิ ท ยากรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หั ว ข อ “การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามแนวทาง Outcome-Based
Education (OBE)” สําหรับคณาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (18 กรกฎาคม
2560)
5. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดการเรียนรูแบบมุงผลสัมฤทธิ์” สําหรับคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (9 พฤษภาคม 2560)
6. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การพัฒนากระบวนการเรียนรูดวยจิตตปญญาศึกษา” สําหรับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ (18-19 กุมภาพันธ 2560)
7. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การเรียนการสอนที่มุงผลลัพธการเรียนรู (Outcome-Based Education)”
สําหรับคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (7-8 ธันวาคม 2559)
8. วิ ท ยากรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หั ว ข อ “Active Learning for Outcome-based Education ตามมาตรฐาน
ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)” สํ า หรั บ คณ าจารย ส ถาบั น ชี ว ศาสตร
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (17-18 พฤศจิกายน 2559)
9. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and
Learning) รุน 2” จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ สําหรับผูบริหารและอาจารยระดับมหาวิทยาลัย (2559)
10. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสําหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for
Gen Z) รุนที่ 2” จัดโดย สถาบัน คลังสมองของชาติ สําหรับผูบริหารและอาจารยระดับมหาวิทยาลัย (2559)
11. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” สําหรับคณาจารยภาควิชา
ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (5 กุมภาพันธ 2559)
12. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “เทคนิคการเรียนเชิงรุก” สําหรับอาจารยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุปญญา (1
พฤศจิกายน 2558)
13. วิท ยากรอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร หั วข อ “การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน” สํ า หรับ คณาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรานารี (22 ตุลาคม 2558)
14. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “Active Learning” สําหรับคณาจารย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง (26 มกราคม 2558)
15. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and
Learning) รุน 1” จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ สําหรับผูบริหารและอาจารยระดับมหาวิทยาลัย (2557)
16. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสําหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for
Gen Z) รุนที่ 1” จัดโดย สถาบัน คลังสมองของชาติ สําหรับผูบริหารและอาจารยระดับมหาวิทยาลัย (2559)
17. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “Transformative Education and Active Learning” สําหรับคณาจารย
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (16-18 กันยายน 2558)
18. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสําหรับนักศึกษา Generation Z และ การทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” สําหรับคณาจารยคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน รุน
ที่ 1-3 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2558)
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19. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “Effective Teaching and Learning in Science” สําหรับคณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (15-16 มิถุนายน 2558)
20. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “Active Learning” สําหรับคณาจารยวิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี จังหวัด
ระยอง (5 พฤษภาคม 2558)
21. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)” สําหรับคณาจารย
วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติ จุฬาภรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (10-11 กุมภาพันธ 2558)
22. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสําหรับนักศึกษา Generation Z” สําหรับ
อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (24-25 พฤศจิกายน 2557)
23. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” สําหรับอาจารย
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (21-22 เมษายน 2557)
24. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การเรียนการสอนเชิงรุก สนุกอยางไร และเริ่มตนทําวิจัยอยางไรดี” สําหรับ
อาจารยผูสอนในศูนยฝกพาณิชยนาวี จ.สมุทรปราการ (18 พฤศจิกายน 2556)
25. วิ ท ยากรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “ด า นการสอน” ให กั บ อาจารย แ พทย จาก Kunming Medical University (5-7
พฤศจิกายน 2556)
26. วิ ท ยากรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หั ว ข อ “กระบวนการสอนที่ เ น น ผู เรี ย นเป น สํ า คั ญ ” สํ า หรั บ คณาจารย ค ณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (3 กรกฎาคม
2556)
27. วิ ท ยากรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หั ว ข อ “การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น” สํ า หรั บ คณาจารย ค ณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ (4 กรกฎาคม 2556)
28. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “รูปแบบการเรียนการสอนแบบสรางสรรคและทันสมัย” สําหรับคณาจารย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ําไท (1 สิงหาคม 25556)
29. วิท ยากรอบรมเชิงปฏิบั ติการ หัวขอ “การพั ฒ นาคุณ ภาพการสอนทางวิศ วกรรมศาสตรใหมี ประสิ ทธิภ าพ เพื่ อ
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง” สําหรับคณาจารยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
(25 พฤษภาคม 2555)

วิทยากร บรรยาย/อบรมเชิงปฏิบัติการ สําหรับบุคลากรสังกัดหนวยงานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดทํ าโครงงานบนฐานวิจัยและทําหน วยบู รณาการ” สําหรับ คณะครู
โรงเรียนบานแพววิทยา (ตี่ตง) (18 เมษายน 2561)
2. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “จิตตปญญาการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนและผูเรียน” สําหรับ
คณะครูโรงเรียนบานแมลิดและโรงเรียนใกลเคียง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน (3-4 มิถุนายน 2560)
3. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)”
สําหรับคณะครูโรงเรียนวัดออมมนอย (มิตรครูราษฎรรังสรรค) (22-23 กรกฎาคม 2560)
4. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning” สําหรับคณะ
ครูโรงเรียนบานแมลิด อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน (18-20 สิงหาคม 2560)
5. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “จิตตปญญาศึกษาเพื่อเสริมสรางพลังและจิตวิญญาณของครู” สําหรับผูบริหาร
และคณะครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา (24-25 มิถุนายน 2559)
6. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “จิตปญญา พัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู” สําหรับผูบริหารและครูโรงเรียน
เอกชน จังหวัดสมุทรสาคร (6 มีนาคม 2559)
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7. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “หลักการเขียนบทความวิชาการ เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร”
สําหรับครูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. รวมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (28 มีนาคม
2559)
8. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “เทคนิคการนําเสนองานวิจัยแบบปากเปลา” สําหรับครูวิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. รวมกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (30 มีนาคม 2559)
9. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย” สําหรับครูในโรงเรียนที่อยู
ภายใต MOU ระหวางสถาบันนวัตกรรม การเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล และ สพป. สมุทรสาคร (25 พฤษภาคม
2558)
10. วิ ท ยากรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หั ว ข อ “Enquiry Questions” สํ า หรั บ ครู วิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ระดั บ
มัธยมศึกษา โรงเรียนรุงอรุณ (16-17 ธันวาคม 2557)
11. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “บทบาทของครูที่ปรึกษาในการทําโครงงานวิจัย” สําหรับครูจาก 30 โรงเรียนใน
เครือขายโรงเรียนทิวไผงาม (20 ธันวาคม 2557)
12. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “เสริมสรางพลังงานในการทํางานเพื่อพัฒนากระบวนการจิตตปญญา” สําหรับ
ศึกษานิเทศกและบุคลากร สังกัด สพป. สมุทรสาคร (2-3 สิงหาคม 2557)
13. วิทยากรอบรมเชิงปฏิ บัติการ หั วขอ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมิน ผลแบบ Active
Learning: กรณีศึกษาหัวขอเรื่องการ สังเคราะหดวยแสง (Photosynthesis)” สําหรับครูสาขาเคมี โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ (11 มิถุนายน 2557)
14. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด” สําหรับคณะครูจากสห
วิทยาเขตจตุรวิทย (โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม และ
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา) (22 สิงหาคม 2557)
15. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การทําโครงงานฐานวิจัย” สําหรับคณะครูที่เขารวมอบรมที่โรงเรียนเทศบาลวัด
ตึกมหาชยราม (สมุทรคุณากร) (24 สิงหาคม 2557)
16. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดการเรียนรูในชั้นเรียนวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” สําหรับครูสังกัดโรงเรียนภายใต MOU ระหวางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูและ สพป.
สมุทรสาคร (29-31 กรกฎาคม 2556)
17. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การใชนวัตกรรมการสอนที่สงเสริมกระบวนการคิด” สําหรับผูบริหาร และครู
สังกัด สพป.สมุทรสาคร (15-16, 27-28 กรกฎาคม 2556)
18. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “ผูบริหารกับครูและความเปนผูนําสูการเปลี่ยนแปลง” สําหรับผูบริหารและครู
สังกัด สพป. สมุทรสาคร (18 พฤษภาคม 2555
19. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร” สําหรับครูสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (21
กรกฎาคม 2555)
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