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ประวัติการศึกษา
2547-2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล
2550-2551 Ph.D. Student Exchange Program, Centre for Science and Technology Education,
University of Waikato, Hamilton, New Zealand
2546-2547 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
2542-2546 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาการที่สนใจ
1) Instructional materials and approaches for interdisciplinary teaching
2) Multimedia for teaching and learning (biology/life science)
3) Science teacher professional development
4) Active learning (inquiry, problem-based learning, project-based learning, research-based
learning, game-based learning etc.)
5) Technology enhanced learning
เกียรติบัตรและรางวัล
2558
ผลงานวิจัยดีเด่นด้านสาธารณะ ประจําปี พ.ศ. 2557 (โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา)
จากสํานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2558

Outstanding Poster Presentation Award from the 2nd International
Conference on Innovation in Education 2015
พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจําส่วนงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
บุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจําส่วนงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

2557
2557
2542-2552

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

ประวัติการทางานโดยย่อ
- รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน)
- รักษาการแทนรองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล (สิงหาคม 2558 – กรกฏาคม 2560)
- คณะกรรมการจริยธรรมการ วิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กุมภาพันธ์
2556 – พฤษภาคม 2558)
- รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (เมษายน 2554 – มีนาคม 2558)
- รักษาการรองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (ตุลาคม 2553 –
มีนาคม 2554)
- อาจารย์ประจํา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (พฤษภาคม 2552-ปัจจุบัน)
ประสบการณ์เข้าฝึกอบรมด้านการบริหารและศาสตร์ต่างๆ
- โครงการพัฒนาภาวะผู้นา (Talent People for Mahidol Leadership Program) จัดโดยกองทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 11 )Executive Development Program: MUEDP#17) จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)
- Coaching to Coach Workshop จัดโดย โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนําต่อเนื่อง
-

Teacher Coaching (2557)
The AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment (Tier1) จัดโดย ASEAN
University Network (2561)
Adaptive Learner Leadership จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ (2561)
The Assessors Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment (Tier2) จัดโดย ASEAN
University Network (2562)

ประสบการณ์การทางานวิจัย
ระยะเวลา

บทบาท

ชื่อโครงการ

2555-2562

ผู้วิจัยหลัก

2556-2557

ผู้วิจัยหลัก

2556-2557

หัวหน้า

โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์
ปั ญ ญามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล อยู่ ใ นชุ ด
โครงการ เพาะพันธุ์ปัญญา ของ รศ.ดร.
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาครูใ นจังหวัด
สมุทรสาครด้วยระบบหนุนนําต่อเนื่อ ง
( Teacher Coaching) เ พื่ อ ย กร ะ ดั บ
คุณภาพ การจัดการเรียนรู้ ที่สงเสริม
องค์ความรู้และ ทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียน
ต้นแบบชุดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่ใช้
บริ บ ทท้ อ งถิ่ น เป็ น ฐานในการส่ งเสริ ม
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21

โครงการ

หัวหน้า

2553-2556

การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
โครงการ วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพและสุ ข ภาพ
แบบร่วมสมัย สําหรับ นักศึกษาใน
ส า ข า ชี ว ภ า พ / สุ ข ภ า พ แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย นสร้ า งองค์ ค วามรู้ และคิ ด
วิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง ภายใต้แผน
วิจั ย หลั กคือ “นวัตกรรมการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/ สุขภาพ
ศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ ความรู้ ข อง
นักศึกษาและสาธารณชน”

2552-2554

ผู้วิจัยหลัก
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แหล่งทุน

รางวัล

สํ า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น รางวัลผลงานวิจัย
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย ดีเด่นด้าน สาธารณะ
( ส ก ว . ) ร่ ว ม กั บ ประจําปี พ.ศ. 2557
ธนาคารกสิกรไทย
ของ สกว.
สํ า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย
( ส ก ว . ) ร่ ว ม กั บ
สํ า นั ก งาน การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.

งบประมาณแผ่นดิ น
มหาวิทยาลัยมหิดล

สํานักงาน
คณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา (สกอ.)
ทุน มหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ

โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการ สํ า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น รางวัลผลงานวิจัย
สอน วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.
ตอนต้ น ในเขต จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม (สกว.)
2555 ของ สกว
อยู่ในชุดโครงการ พัฒนาเครือข่ายเชิง
พื้ น ที่ เ พื่ อ หนุ น เสริ ม การ พั ฒ นาการ
เรี ย นรู้ ข องเด็ ก และเยาวชน (Local
Learning Enrichment Network:

ระยะเวลา

บทบาท

ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

รางวัล

LLEN) ของ ดร.เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่

ประสบการณ์อื่นๆ
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
o - การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย
o - The International Conference on Innovation in Education 2012
o - การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม”
(2557) ซึ่งจัดโดยคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและครูที่ทําผลงานวิชาการ
 กรรมการวิพากษ์ผลงานการพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนในกลุ่มกาจนาภิเษกวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2559
 ที่ปรึกษาการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แก่อาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันคลังสมอง
ของชาติ

ประสบการณ์วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับบุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2555 ปัจจุบัน)
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยจิตปัญญาศึกษา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ, 2560
 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก )Active Learning) สําหรับคณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2560
 การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education) สําหรับคณาจารย์
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559
 Active Learning for Outcome-based Education ตามมาตรฐาน ASEAN University Network
Quality Assurance (AUN-QA) สําหรับคณาจารย์สถาบันชีวศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล,
2559
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 Active learning for 21st century learning environment จั ด โ ด ย ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก, 2559
 การเรียนเชิงรุ ก และเทคนิ ควิธีจั ดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนเชิงรุก จัดโดยคณะครุศ าสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ, 2559
 การเรียนและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนเชิงรุก จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี, 2558
 เทคนิคการเรียนเชิงรุก สําหรับอาจารย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา, 2558
 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสําหรับนักศึกษา Generation Z” รุ่น 1-2 (T&L for Gen Z) ที่จัดโดย
สถาบันคลังสมองของชาติ สําหรับผู้บริหารและอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย, 2557, 2559
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning) รุ่น 1-2 ที่จัดโดย
สถาบันคลัง สมองของชาติ สําหรับผู้บริหารและอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย, 2557, 2559
 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสําหรับนักศึกษา Generation Z และการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน สําหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รุ่นที่ 1-3, 2558
 Transformative Education and Active Learning สําหรับคณาจารย์สถาบันวิจัยโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
 Active Learning สําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง, 2558
 Effective Teaching and Learning in Science สําหรับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สําหรับคณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติ จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, กุมภาพันธ์ 2558
 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสําหรับนักศึกษา Generation Z สําหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก, 2557
 อบรมด้านการสอนให้กับอาจารย์แพทย์ จาก Kunming Medical University, 2556
 กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สําหรับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา, 2556
 การวิจัยในชั้นเรียน สําหรับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา, 2556
ประสบการณ์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ สาหรับบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
(2555 - ปัจจุบัน)
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 เทคนิคการสร้าง application เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สําหรับครูอาจารย์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวน, 2562
 การสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ สําหรับครูอาจารย์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในเขตจุงหวัดภาคกลาง, 2562
 โครงการปฐมนิเทศน์ “ครู D” สําหรับนักศึกษาผู้รับทุนโครงการ สควค ประจําปี 2561, 2561
 Teaching to Promote Survival Skills for Gen Z Students, 2561
 กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สําหรับ ศึกษานิเทศก์, 2561
 ระบบหนุนนําครูแบบต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21, 2561
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังและจิตวิญญาณของครู สําหรับผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา, 2559
 จิตปัญญา พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู สําหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร,
2559
 Enquiry Questions สําหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนรุ่งอรุณ,
2557
 เสริมสร้างพลังงานในการทํางานเพื่อพัฒนากระบวนการจิตตปัญญา สําหรับศึกษานิเทศก์และบุคลากร
สังกัด สพป. สมุทรสาคร, 2557
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลแบบ Active Learning: กรณีศึกษาหัวข้อ
เรื่องการ สังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) สําหรับครูสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์,
2557
 การเรียนการสอนเชิงรุก สนุกอย่างไร และเริ่มต้นทําวิจัยอย่างไรดี สําหรับอาจารย์ผู้สอนในศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ, 2556
 อบรมผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแนว Browser in
serviceโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร, 2556
 คณะทํางานหลักเพื่อดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาครูในโรงเรียนภายใต้ MOU ระหว่างสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้และสพป.สมุทรสาคร เช่น “การใช้นวัตกรรมการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด”
“โครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” “การพัฒนาครูสําหรับจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์” “ครูวิทย์ สอน ให้คิด สอนให้ทํา (นักเรียน)” “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวเสริมการ
เรียนรู้” “การทําวิจัยเชิงปฏฺบัติการในชั้นเรียน” “การใช้นวัตกรรมการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
สําหรับผู้บริหารและครู” และ “ผู้บริหารกับครูและความเป็นผู้นําสู่การเปลี่ยนแปลง” เป็นต้น
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ประสบการณ์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับนักเรียน
 จัดอบรมและเป็นวิทยากรในโครงการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา โดยหัวข้อที่รับผิดชอบ เช่น จม-ลอยคอยพิสูจน์ ห่วงโซ่และสายใยอาหาร ใครคือ
คนร้ายกันนะSolar cell พลังงานแห่งอนาคต และ Roller Coaster เป็นต้น
ผลงานอื่นๆ
- แปลชุดสื่อประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสํานักพิมพ์ Harcourt
- บทเรียนมัลติมีเดียเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อาทิเรื่อง “เอนไซม์น่ารู้” “กรด-เบส” “บวกลบเลขหฤหรรษ์” “มาชั่ง-ตวง-วัดกันเถอะ” และ
“จุลินทรีย์กับมนุษย์” เป็นต้น
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