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ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2540         วุฒิ คบ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2548        วุฒิ กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ.2554-ปัจจุบัน ก าลังศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ชื่อ Thesis “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารตามหลักการ
จัดการคุณภาพโดยรวมส าหรับโรงเรียนต้นแบบที่มีการปฏิบัติดีเลิศ” 

 

ประสบการณ์ 
2540 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2553 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2556 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสาขาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
การฝึกอบรม 
 “ครูแกนน า” โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และปลูกฝังทัศนคติเพ่ือการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่
เยาวชนและชุมชน โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน วันที่ 19 
ธันวาคม 2544  



 “การเรียนการสอนแบบ e-Learning” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว นสุนันทา วันที่ 7-8 
ตุลาคม 2546 
 “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” ณ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ วันที่ 5-6 
และ 13-14 สิงหาคม 2547  
 “การพัฒนาและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา วันที่ 18-19 และ 21 ตุลาคม 2548 
 “การสร้างสื่อการเรียนการสอน” โครงการ Microsoft Partners in Learning  กุมภาพันธ์ 2549 
 “โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า” ณ กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยต ารวจ วันที่ 20-
22 ตุลาคม 2549 
 “การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ” ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 
19 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2550 
 “การสอนคิดด้วยโครงงาน บูรณาการด้วยทักษะ 5C ของครูไทย” ณ ศูนย์หนังสือจุฬา วันที่ 21 
กรกฏาคม 2550 
 “การท าวิจัยในชั้นเรียน” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 15-17 ตุลาคม 2550 
 “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ . 2550 ส าหรับผู้ให้บริการ” ณ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2552 
 “การผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ E-book” ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ วันที่ 25 ธันวาคม 2553 
 “เทคนิคการเนินการในชั้นเรียนเชิงบวกส าหรับครูที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลลัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า” ณ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 ธันวาคม 2554 
 “Academic English I and II Courses” at King Mongkut’s University of Technology North 
Bangkok. Date of Issue 6 February,2013  

“การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือและแท๊ปเล็ต” ณ โรงแรมวาสิฐี จ .
สุพรรณบุรี วันที่ 21-22 ตุลาคม 2556 
  
ผลงานตีพิมพ์ 
 Development of total Quality Management Information System (TQMIS) for Model 
School on Best Practice. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-
Learning Vol.3, No.2, Page 148, April 2013.  
 
ผลงานวิจัย 
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2.การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2551) 



3.การพัฒนากระบวนการบริหารสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพี้นฐานด้วยการจัดการ
คุณภาพ   (2555) 

4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2556) 
 5. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน แบบผสมผสาน ในสภาพแวดล้อมแบบยูบิควิตัส ส าหรับรายวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2556) 

 
 


