
ประวัติและประสบการณ์การท างานของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์   สิทธิวงศ ์

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 

1. ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ - สกุล   รองศาสตราจารย์  ดร.ทิพรัตน์   สิทธิวงศ ์
สังกัด     ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนเรศวร  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000  โทร. 055962411 ต่อ 
304 

เลขที่ประจ าต าแหน่ง  1279 (41) 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนเรศวร   โทรศัพท์  0-5596-2411 ต่อ 304  
E-mail   s_tipparat@hotmail.com,  tipparats@nu.ac.th, tsittiwong@gmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ สาขา ปี พ.ศ. จบ สถาบัน 
กศ.ษ  ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา 2540 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กศ.ม  ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กศ.ด  ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลยัศรีนคริน 

ทรวิโรฒ  
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3. ประวัติการท างาน 
 

วัน  เดือน  ปี ต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
1  สิงหาคม  2542 

ถึง 
13  ตุลาคม 2543 

อาจารย์อัตราจ้าง ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14  ตุลาคม 2543 
ถึงปจัจุบัน 

 

พนักงานสายวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

27 พฤศจิกายน 2561 
ถึงปัจจุบัน 

หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี  รายวิชาที่สอน 

355211 : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and 
Communication) 

355244 : เทคโนโลยีการพิมพ์ (Technology for Printed Materials) 
374362 : การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย (Creative Multimedia) 
355142 : การออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกเพ่ือการศึกษา 

(Graphics Design and Production for Education) 
369323 การบริหารจัดการในห้องเรียน Classroom Management 
001272 : รายวิชาการศึกษาทั่วไป : คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 

 
ระดับปริญญาโท รายวิชาที่สอน 

355511  : การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน (Instructional Systems 
Design and Development) 

366515 : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (Information and Communication 
Technologies for Education) 

355598 : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study) 
355540 : กราฟิกคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา (Computer Graphic for Education) 

 
355582 : 

 
หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

http://www.reg.nu.ac.th/registrar/studentgpax_course.asp?cmd=2&classid=249947&coursename=355451+%3A+Technology+for+Printed+Materials&group=1&acadyear=2553&semester=2&grade_option=1
http://www.reg.nu.ac.th/registrar/studentgpax_course.asp?cmd=2&classid=251770&coursename=374362+%3A+Multimedia+Technology&group=1&acadyear=2553&semester=2&grade_option=1
http://www.reg.nu.ac.th/registrar/studentgpax_course.asp?cmd=2&classid=251778&coursename=375164+%3A+Design+and+Production+of+Computer+Graphics&group=1&acadyear=2553&semester=2&grade_option=1
http://www.reg.nu.ac.th/registrar/studentgpax_course.asp?cmd=2&classid=259748&coursename=355540+%3A+Computer+Graphic+for+Education&group=1&acadyear=2553&semester=3&grade_option=1
http://www.reg.nu.ac.th/registrar/studentgpax_course.asp?cmd=2&classid=259749&coursename=355582+%3A+Current+Topics+in+Educational+Technology+and+Communication&group=1&acadyear=2553&semester=3&grade_option=1
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(Current Topics in Educational Technology and Communication) 
355598 : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 
355599 : วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
355546 : การสร้างงานกราฟิกและการน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

Graphics Creating and Presenting by Computer 
 

ระดับปริญญาเอก รายวิชาที่สอน 
392697 : สัมมนา (Seminar) 
392641 : ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Current Issues in 

Educational Technology and Communications) 
392612 : การออกแบบระบบการเรียนการสอนข้ันสูง (Advanced Instructional 

Systems Design) 
    

ภาระงานด้านบริหาร 
▪ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 
▪ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  พ.ศ. 2549 - ต้นปี 2554 
▪ ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา  พ.ศ. 2549-2560 
▪ คณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ.2554-2556 
▪ คณะกรรมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556 
▪ คณะท างานโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ สกอ. 
งบประมาณ 10 ล้านบาท 

http://www.reg.nu.ac.th/registrar/studentgpax_course.asp?cmd=2&classid=256973&coursename=355598+%3A+Independent+Study&group=1&acadyear=2553&semester=3&grade_option=1
http://www.reg.nu.ac.th/registrar/studentgpax_course.asp?cmd=2&classid=251867&coursename=355599+%3A+Thesis&group=1&acadyear=2553&semester=2&grade_option=1
http://www.reg.nu.ac.th/registrar/studentgpax_course.asp?cmd=2&classid=247985&coursename=355546+%3A+Graphics+Creating+and+Presenting+by+Computer&group=1&acadyear=2553&semester=2&grade_option=1
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▪ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ (3D Edutainment 
Multi-Player Game) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  งบประมาณด าเนินโครงการ 30 ล้านบาท 

▪ ที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเดีย 
(Multimedia  e-publishing Application) ส าหรับจัดการเรียนการสอนในคอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบประมาณด าเนินโครงการ 70 ล้านบาท 

▪ ที่ปรึกษาโครงการและเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพ่ือการ
เรียนรู้  ป ระเภทหนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์  (Multimedia e-publishing Application) ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายวิชาเพ่ิมเติม ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา) และภาษาต่างประเทศ  พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน 
(งบประมาณ 30 ล้านบาท) 

▪ คณะกรรมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2556-2559) 
▪ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2559 – 2560) 
▪ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3182/2560 
▪ คณะกรรมการปรับปรุงข้อสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าเดือนเมษายน-สิงหาคม 2561 
▪ ที่ปรึกษาโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาดในภูมิภาค : 

ภาคเหนือ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภาค 
(Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1) 
จ านวน 5 ตลาด 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตดิตถ์ (สิงหาคม 2560- มกราคม 2561 ) 

▪ คณะท างานโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาดในภูมิภาค : 
ภาคเหนือ ๒ ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภาค 
(Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และ 
2/2) จ านวน 8 ตลาด 4 จังหวัด คือ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา (สิงหาคม 2560 -กุมภาพันธ์ 
2561 ) 

▪ คณะท างานโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาดในภูมิภาค : 
ภาคเหนือ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภาค 
(Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 
1/2) (สิงหาคม 2560-เมษายน 2561 ) จ านวน 8 ตลาด 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮอง
สอน ล าปาง 
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▪ โครงการพระไตรปิกฏ 
 

รางวัลและเกียรติบัตร 
▪ อาจารย์ดี เด่นโครงการวันศึกษาศาสตร์ วันที่  19 มกราคม 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
▪ รางวัลอาจารย์ผู้สอนที่ผลักดันนิสิตน าเสนอผลงานระดับประเทศและได้รับรางวัลระดับประเทศ 

กองการศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2561 
▪ เกียรติบัตรอาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด ประจ าปีการศึกษา 

2560 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
▪ โล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี 2561 (ด้านการวิจัย) 
▪ รางวัลดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ประเภท

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ด้าน
กิจกรรมพัฒนาครูเพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการสอน (ผู้ร่วมโครงการ) 

▪ รางวัลดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ประเภท
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ด้าน
การใช้เทคโนโลยีพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสอน (ผู้ร่วมโครงการ) 

▪ เกียรติบัตรอาจารย์เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการส่วนตัวตีพิมพ์สูงสุด ประจ าปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

▪ เกียรติบัตรอาจารย์เป็นผู้ที่ได้รับงบประมาณวิจัยมากกว่า 100,000 บาท ประจ าปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

▪ เกียรติบัตรอาจารย์เป็นผู้ที่ผลงานทั้ง 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ผลงานวิจัย ผลงานด้านบริการวิชาการ 
ผลงานตีพิมพ์  ผลงานบริหาร ประจ าปี 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาระงานอ่ืนๆ 

▪ อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท 
▪ ดูแลการประกันคุณภาพภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - ต้นปี 

2554 
▪ กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 
▪ กรรมการอ่ืนๆ  ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะศึกษาศาสตร์แต่งตั้ง  เช่น กรรมการพระราชทาน

ปริญญาบัตร,  กรรมการตรวจรับพัสดุ,  กรรมการประเมินคุณภาพ เป็นต้น   
▪ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการตรวจสอบ

เครื่องมือวิจัยฯ 
▪ ดูแลบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-จนถึง

ปัจจุบัน 
▪ ดูแลการจัดการการเรียนการสอนของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พ.ศ. 2549-จนถึง

ปัจจุบัน 
▪ ดูแลและจัดท าหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

หลักสูตร 5 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2553 
▪ ผู้ประเมินประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรม ประจ าปี 2554-2555  
▪ ผู้ประเมินประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2559 
▪ ผู้ประเมินประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ประจ าปี 

2560 
▪ ผู้ประเมินประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุข คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และคณะคอมพิวเตอร์การศึกษา ราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปี 2561 
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สาขาวิชาที่ช านาญพิเศษ 

6.1  คอมพิวเตอร์กราฟิกและคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

6.2  การน าเสนอสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

6.3  การออกแบบระบบการเรียนการสอน 

6.4  การฝึกอบรม  

6.5  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 

 บทความทางวิชาการและบทความวิจัย 

1. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2543, มกราคม- เมษายน). การสืบค้นข้อมูล.  วารสารศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร.  ปีที่ 4(3): 43-55. 

2. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2543, พฤษภาคม- สิงหาคม).  หลักการผลิตเอกสารประกอบการสอน.  
วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร.  ปีที่ 5 (1):      29-43. 

3. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2547, พฤษภาคม-สิงหาคม).  อบรมครูไทยในอุดมคติ.  วารสารเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. ปีที่ 1 (1):  47-50. 

4. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2548, พฤษภาคม-สิงหาคม).  การฝึกอบรมผ่านเครือข่าย.  วารสาร
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. ปีที่ 2 (1):  47-50. 

5. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2549). Virtual Classroom ห้องเรียนเสมือนจริง.  วารสารเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. ปีที ่3 (1) : 51-56. 

6. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2548,  กันยายน). E-training นวัตกรรมใหม่ส าหรับการพัฒนาวิชาชีพครู. 
วารสารวิชาการเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา.  ปีที ่1 (1) : 3-9. 

7. อนิรุทธิ์  สติมั่น สุรพล  บุญลือและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2548). ผลการเรียนการสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก  เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อการเรียนรู้แบบน าตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี  2548. 

8. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2549, กันยายน - ธันวาคม). การศึกษารูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับครูประจ าการ.  วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ปีที่ 8 (3) : 25 -  38. 

9. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2550). เครื่องมือการเรียนรู้บนสื่ออินเทอร์เน็ต.  วารสารเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. ปีที ่4 (4) : 33-35. 
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10. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2551, ตุลาคม-ธันวาคม). การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  ที่ส าเร็จการศึกษาระหว่างปี
การศึกษา 2533-2541 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวิชาการเทคโนโลยีการศึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพา.  ปีที่ 3 (1) : 6-21. 

11. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2554, มิถุนายน- ตุลาคม).  การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเองของนิสิต
ระดับอุดมศึกษา.  วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร.  ปีที ่9 (1): 126-132. 

12. เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, ฉลอง ชาตรูประชีวิน, วารีรัตน์ แก้วอุไร, ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 
อมรรัตน์ วัฒนาธรและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2556). รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู
คุณภาพโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

13. เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, ฉลอง ชาตรูประชีวิน, วารีรัตน์ แก้วอุไร, ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 
อมรรัตน์ วัฒนาธรและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2556). รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู
คุณภาพโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

14. เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, ฉลอง ชาตรูประชีวิน, วารีรัตน์ แก้วอุไร, ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 
อมรรัตน์ วัฒนาธรและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2556). รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู
คุณภาพโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษ
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

15. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2557, เมษายน- มิถุนายน). การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อระบบการ
จัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ส าหรับการเรียนรู้แบบ
น าตนเอง.  วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร.  ปีที่ 9 (1): 126-132. 

16. วณิชชา  แม่นย าและทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2557). การจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายบันได 5 ขั้น 
(QSCCS) ด้วยสื่อสังคมออนไลน์  ส าหรับการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. 
วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2556-มีนาคม 
2557) : 101-110. 

17. วารีรัตน์ แก้วอุไร เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ชัยวัฒน์  สทุธิรัตน์ ฉลอง ชาตรูประชีวิน 
อมรรัตน์ วัฒนาธรและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2557, กันยายน-ธันวาคม). การประเมินโครงการ
พัฒนาครูคุณภาพโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวรและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และ เขต 39 ร่วมกับส านักงานเขต
พ้ืนที่ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม. ปีที่ 9 (27): 15-32. 

18. เอกสิทธิ์ จ าปาแก้ว, อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2557, กรฏาคม-กันยายน). 
การพัฒนาหนังสือการ์ตูน เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ มโนทัศน์เรื่อง อิทธิพลของดวงอาทิตย์และดวง

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/bibtex/entry/1212/update/
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จันทร์ที่มีต่อโลก ส าหรับนักเรียนเผ่าไทนม้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 11 (54). 

19. กัมปนาท คูสิริรัตน์, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, ประหยัด จิระวรพงศ์, รัตนะ บัวสนธิ์. (มกราคม-มิถุนายน  
2558). การพัฒนารูปแบบเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต. ปีที ่9 (1).  

20. ณัฐพงค์ จันทวงษ์, จันทร์จิรา  พยัคฆ์เพศและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2558, ธันวาคม). การ
ประยุกต์ใช้การท างานแบบปรับเหมาะส าหรับแบบทดสอบภาษาโปรแกรม. วารสารการประชุม
วิชาการระดับชาติ  สังคมความรู้และดิจิตอล  ครั้งท่ี 1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. วันที่ 25-26 
ธันวาคม 2558. 

21. ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2558, กรกฎาคม). เรื่อง “ผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 
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Innovation. 22-24 กรกฎาคม 2558. 
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ปัญหาและข้อเสนอแนะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดวังไคร้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร    เขต 2 การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ เทคโนฯ สัมพันธ์
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มกราคม  2558. 

24. ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์และธนินท์รัฐ  พงศ์ธนกิตติ์. (มกราคม,  2558). การศึกษาผลการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ค าถามน าร่วมกับเฟสบุ๊ค  เรื่องศีลห้า  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6. การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ เทค
โนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
วันที่  22-23  มกราคม  2558. 

25. ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์และจุฑารัตน์   เกิดทอง. (มกราคม,  2558). การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่องระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพบุคลากรทาง   การศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ เทคโนฯ 
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี 29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วันที่  
22-23  มกราคม  2558. 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/bibtex/entry/1212/update/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/bibtex/entry/1223/update/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/bibtex/entry/1223/update/


 

ประวัติรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ 

10 

26. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. กานต์  แกล้วกล้า.  (มกราคม,  2558). การพัฒนาฐานข้อมูลระบบรายงาน
โรงเรียนออนไลน์ ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 . การประชุมวิชาการระดับชาติ 
โสตฯ เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ. วันที่  22-23  มกราคม  2558.  

27. สุกนต์ธี เอ้ือทวีสัมพันธ์และทิพรัตน์  สิทธิวงศ์.  (2559,กรกฎาคม).  ผลการพัฒนาชุดการสอน 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร. วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559. 982-
991. 

28. อพัชชา  ช้างขวัญยืน และทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2559,กรกฎาคม). ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน  รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน . 
การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร. วันที่ 21-22 
กรกฎาคม 2559. 1344-1353. 

29. ศุภสิทธิ์ เต็งคิวและทิพรัตน์  สิทธิวงศ์.  (2559,กรกฎาคม).  ผลการพัฒนาชุดการสอนร่วมกับสื่อ
สังคม เรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร. วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559. 1386-
1394. 

30. ศศิธร นามม่วงอ่อนและทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (8 กรกฎาคม 2559). การจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบเป็นทีม รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี 2559. คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

31. ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, อนิรุทธ์ สติมัน และสุรพล บุญลือ. (2559,กรกฎาคม).  ผลการพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ ส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเอง
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12, 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559. 1374-1385. 

32. วิษณุ วงศ์อ่อนตา, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ และประหยัด  จิระวรพงศ์. (2559). การพัฒนาการเรียน
แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 11(1). 

33. ลดาวัลย์ เล็กกระจ่าง และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2559). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2. การประชุมวิชาการเสอนผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี 2559. (Proceedings). วันที่ 8 กรกฏาคม 
2559.139-148 

34. สุวิชา เกิดข าและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2559). การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เรื่อง 
Amazing Nakhonchum ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การประชุมวิชาการเสอน
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ผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี 2559. 
(Proceedings). วันที่ 8 กรกฏาคม 2559. 168-179 

35. สุวิทย์ รัตนธรรมวาทีและดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2559). การศึกษาความพึงพอใจในบทเรียน
ดิจิตอล DLITรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3. การประชุมวิชาการเสอนผลงาน
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี 2559. 
(Proceedings). วันที่ 8 กรกฏาคม 2559. 180-189. 

36. ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, อนิรุทธ์ สติมัน และสุรพล บุญลือ. (2559,กรกฎาคม).  ผลการพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ ส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเอง
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12, 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559. 1374-1385. 

37. ศศิธร  นาม่วงอ่อน  ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์และประหยัดจิระวรพงค์. (มิถุนายน-ตุลาคม 2559). การ
จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เป็นทีม  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1. 

38. อพัชชา  ช้างขวัญยืน ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์และประหยัด จิระวรพงศ์. (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559).  
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ส าหรับนิสิตปริญญาตรี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2. 

39. ทะเนศ วงศ์นามและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ . (2560, เมษายน-มิถุนายน) . ประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร . วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 19 (2). 

40. สุกนต์ธี เอื้อทวีสัมพันธ์และทิพรัตน์  สิทธิวงศ์.  (2560,กรกฎาคม).  การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การประชุมน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2560 : ICE 2017 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560. 228-236. 

41. พิพัฒน์ อัฒพุธ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์และดิเรก ธีรภูธร. (2560). ผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับ
การเรียนรู้เชิงรุก  วิชาออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 
2560). 

42. ทะเนศ วงศ์นามและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ . (2561) . การพัฒนาชุดกิจกรรมของหลักสูตรสถาน 
ศึกษา รายวิชาโลจิสติกส์กับผลิตภัณฑ์และผลผลิตท้องถิ่น 1 เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-
ธันวาคม 2561).  

43. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2561,กันยายน-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การศึกษาอิงสถานที่ร่วมกับกระบวนการ QSCCS ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการ
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เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา.  วารสารปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561). 

44. กิตติพงษ์ พุ่มพวงและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2561). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561). 

45. ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2561). การพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสุโขทัย.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือนกรกฏาคม-กันยายน 
2561 

46. สรพงค์ สุขเกษม, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, ประหยัด จิระวรพงศ.์ (2562). การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับนิสิตระดับปริญญา
ตรี วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 กันยายน -ธันวาคม ปี
พุทธศักราช 2562.  

47. วณิชา  แม่นย า, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, ประหยัด จิระวรพงศ์. (2563). การพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนแบบชุมชนเป็นฐานวิชาโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 22 
ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2563. 

48. วุฒินันท์ น้อยหัวหาด, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, ประหยัด จิระวรพงศ์.  (2562). การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียน แบบยืดหยุ่นเพื่อส่งเสริมทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  

49. ยุทธนา พันธ์มี, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, ประหยัด จิระวรพงศ์. (2562). การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดความยึดมั่นผูกพันร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

50. ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2562). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่
ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา. วารสารวิชาการสถาบันการพล
ศึกษา. กันยายน-ธันวาคม,11 (3) : 217-228. (Impact Factor :0.044) 

51. ทะเนศ  วงศ์นามและทิพรัตน์  สิทธิวงศ์.  (2562). การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อ
หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 
2562. หน้า 111-121. 

52. ธัญวดี ก าจัดภัยและทิพรัตน์  สิทธิวงศ์.  (2562). การศึกษาการสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรม
ผ่านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบน าตนเอง. คณะศึกษาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562. หน้า 127-137. 

53. ทะเนศ  วงศ์นามและทิพรัตน์  สิทธิวงศ์.  (2563). ผลการใช้ชุดการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง
ร่วมกับการเรียนแบบยืดหยุ่น เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับ
นิสิตปริญญาตรี.  วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เมษายน-
มิถุนายน พ.ศ. 2563. 

54. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์.  (2563). ผลการใช้สื่อประเภทเกมศึกษาสามมิติแบบแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2563. 

55. สรพงค์ สุขเกษมและทิพรัตน์  สิทธิวงศ์.  (2563). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี. วารสาร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562. 

56.  
57.  
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เอกสารประกอบการสอน 
1. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2550). 355431 : คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา. เอกสารประกอบการ

สอน. พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
2. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2551). เว็บไซต์รายวิชา  355201 : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2551). เว็บไซต์รายวิชา  355451 : เทคโนโลยีการพิมพ์ 
4. ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2551). เอกสารประกอบการสอนโปรแกรม Adobe Photoshop. 

เอกสารประกอบการสอน. พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ต ารา  หนังสือ 

▪ ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2550). หลักการผลิตสื่อน าเสนอมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Microsoft 
Producer. พิษณุโลก : คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

▪ ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2550). นวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนรู้ e-book. พิษณุโลก : คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

▪ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2559). การออกแบบระบบการสอน (Instructional System Design). 
กรุงเทพฯ : วีพรินท์. 333 หน้า. 

▪ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2559). สื่อพิมพ์เพ่ือการศึกษา. --พิษณุโลกฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2560. 208 หน้า. 

 
ผลงานวิจัยที่ท าส าเร็จ 

1.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต  สาขาวิชา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ที่ส าเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2533-2541 ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
      ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ.2545  

แหล่งทุนสนับสนุน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
งบประมาณ  40,000  บาท 

2.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ผลการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ปัญหาเป็น
หลัก  เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อการเรียนรู้แบบน าตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
      ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ.2550  

แหล่งทุนสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
งบประมาณ 80,000  บาท 
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3.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ผลการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ปัญหาเป็น
หลัก  เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อการเรียนรู้แบบน าตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี  พ.ศ.2552  
แหล่งทุนสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ านวนงบประมาณ  30,000  บาท 

4.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) พัฒนาเว็บไซต์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี  พ.ศ.2550 
แหล่งทุนสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  35,000  บาท 

5. ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ระยะท่ี 1  

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี  พ.ศ.2552 
แหล่งทุนสนับสนุน เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  80,000  บาท 

6.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการบริหารงานภาควิชา 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ.2552 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  80,000  บาท 

7.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี  พ.ศ.2554 
แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยนเรศวร (วช) 
จ านวนงบประมาณ  144,000  บาท 

8.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อระบบการจัดการความรู้เพื่อ 
สนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
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ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี  พ.ศ.2557 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  80,000  บาท 

9.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การประเมินผลการจัดการศึกษาและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาระหว่างปี 

การศึกษา 2549–2553 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปี ธค พ.ศ.2557 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  80,000  บาท 

10.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการใช้ Facebook ในการ
เรียนการสอนรายวิชากราฟิก  ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหวัหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี ต้นปี พ.ศ. 2557 ถึง ปลายปี  
พ.ศ.2557 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  80,000  บาท 
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11.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ.2558 
แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยนเรศวร (วช). 
จ านวนงบประมาณ  288,000บาท 

12.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ข้ัน  
(QSCCS) ส าหรับนิสิตปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ.2558 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  80,000  บาท 

13.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการ
คิดเชิงกลยุทธ์  ส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2560 
แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยนเรศวร (วช). 
จ านวนงบประมาณ  333,980 บาท 

14.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ.2558 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  80,000  บาท 

15.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตามโครงการบ่ม
เพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาแห่งชาติ ศึกษากรณีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2560 
แหล่งทุนสนับสนุน  สกอ. 
จ านวนงบประมาณ  10,00,000  บาท 

16.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด 
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ.2557 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  80,000  บาท 

17.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ศึกษาผลการใช้ Social Media ร่วมกับการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับครู ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ.2558 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  80,000 บาท 

18.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ.2557 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  80,000  บาท 

19.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS)  
ส าหรับนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ.2557 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  80,000  บาท 
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20.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : กรณีศึกษา การ
ประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2559 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  80,000  บาท 

21.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนาชุดกิจกรรมของหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาโลจิ
สติกส์กับผลิตภัณฑ์และ ผลผลิตท้องถิ่น 1 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2559 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

22.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล
จังหวัดสุโขทัย 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2559 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  80,000  บาท 

23.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนาชุดกิจกรรมของหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาโลจิ
สติกส์กับผลิตภัณฑ์และ ผลผลิตท้องถิ่น 1 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2560 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

 24.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการศึกษาอิง
สถานที่ร่วมกับกระบวนการ QSCCS ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2560 
แหล่งทุนสนับสนุน  วช. 
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จ านวนงบประมาณ  353,100 บาท 
25.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนาชุดการสอนแบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียน
แบบยืดหยุ่น เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.2561 
แหล่งทุนสนับสนุน  วช. 
จ านวนงบประมาณ  371,000 บาท 

26.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา” 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.2561 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  100,000 บาท 

27.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ศึกษาผลการประกอบสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมผ่านการจัด
แสดงพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้แบบน าตนเอง 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.2561 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  100,000 บาท 
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28.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ ส าหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.2561 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  100,000 บาท 

 29.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ 
ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษา ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ก าลังด าเนินการ 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  100,000 บาท 

30.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนาชุดการสอนแบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียน
แบบยืดหยุ่น เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ก าลังด าเนินการ 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  100,000 บาท 

31.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ผลการใช้สื่อประเภทเกมศึกษาสามมิติแบบแข่งขัน ส่งเสริมการ
เล่นเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวนงบประมาณ  100,000 บาท 

32.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) โครงการวิจัยบทเรียนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ณ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย) 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2560  
แหล่งทุนสนับสนุน  สกอ. 
จ านวนงบประมาณ  60,000 บาท 

33.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) โครงการวิจัยบทเรียนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ณ บางลายพิทยาคม) 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  
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แหล่งทุนสนับสนุน  สกอ. 
จ านวนงบประมาณ  60,000 บาท 

34.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) โครงการพัฒนาสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ 
ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia e-publishing Application) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ในรายวิชาเพิ่มเติม ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี 
ฟิสิกส์  ชีววิทยา) และภาษาต่างประเทศ 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   หัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 
แหล่งทุนสนับสนุน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
จ านวนงบประมาณ  30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 

31.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) โครงการพัฒนาสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ 
ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia e-publishing Application) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ในรายวิชาเพิ่มเติม ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี 
ฟิสิกส์  ชีววิทยา) และภาษาต่างประเทศ 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   หัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 
แหล่งทุนสนับสนุน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
จ านวนงบประมาณ  30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 

32.  ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย ) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูคุณภาพโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   ผู้ร่วมโครงการวิจัย เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, ฉลอง ชาตรูประ 
ชีวิน, วารีรัตน์ แก้วอุไร, ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, อมรรัตน์ วัฒนาธรและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 
แหล่งทุนสนับสนุน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
จ านวนงบประมาณ  - บาท (บาทถ้วน) 

 
33. ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ศึกษาภาพตัวแทนความรักชาติของศูนย์การเรียนรู้พระราช
จันทน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย (ธัญวดี  ก าจัดภัยและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์) 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ก าลังด าเนินการ 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ  100,000 บาท 
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34. ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ส าหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ก าลังด าเนินการ 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ  100,000 บาท 

 
35.ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ผลการใช้สื่อสังคมร่วมกับการเกมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย (ราชการ สังขวดีและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์) 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ก าลังด าเนินการ 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ  100,000 บาท 

 
36.ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) พัฒนาแหล่งเรียนรู้การฝึกกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันภาวะสมอง

เสื่อมในผู้สูงอายุของจังหวัดพิษณุโลก 
ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย (ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์) 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ก าลังด าเนินการ 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ  100,000 บาท 

 
37.ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย  ส าหรับจัดการเรียนการสอนในคอมพิวเตอร์พกพา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   หัวหน้าโครงการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2562 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ  100,000 บาท 

 
38.ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมิ
เดีย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนในคอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย (ทะเนศ วงศ์นามและทิพรัตน์ สิทธิวงศ์)   
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ก าลังด าเนินการ 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 
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จ านวนงบประมาณ  100,000 บาท 
39.ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) การศึกษาผลของการใช้บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ลักษณะโครงการ /ผลงาน   หัวหน้าโครงการวิจัย (ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์)   
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ก าลังด าเนินการ 
แหล่งทุนสนับสนุน  เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ  100,000 บาท 
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งานบริการวิชาการ 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การสร้างเว็บเพจส าหรับประชาชนทั่วไป” 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281500573X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/176/supp/C
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2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การสร้างเว็บเพจส าหรับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร” 

3. โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อส าหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิษณุโลก 
4. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคคลทั่วไป 10 หลักสูตร ได้แก่ MS Word , MS 

PowerPoint, MS Access, MS Excel, Macromedia Flash,  Macromedia  Dream 
Waver, PageMaker, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, หลักการผลิตเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิบัติการ”  ณ 
ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช ตั้งแต่ 13-15 มิถุนายน 2554 

6. ฝึกอบรม เรื่อง “e-commerce  การใช้โปรแกรม OSOP Lab School และการจัดธุรกิจรูปแบบ 
Mini Company”  ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา  จังหวัดพิษณุโลก 

7. วิทยากรฝึกอบรม “การจัดท ารายงานประจ าปีอย่างมีคุณภาพ”  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร คณะแพทยศาสตร์  วันที่ 5 กันยายน 2554 

8. วิทยากรโครงการอบรม  Coaching & Mentoring  ณ สพม.38ม39 และ สพป.สท.เขต 2  
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 – สิงหาคม 2556 

9. ผู้เชี่ยวชาญประเมินงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกนอกมหาวิทยาลัย 
10. คณะกรรมการอ านวยการโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ ด้านโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2558) 
11. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2558) 
12. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านโลจิสติกส์

และโซ่อุปทานภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2558) 
13. คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทานภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2558) 
14. ที่ปรึกษาโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ สกอ. 
งบประมาณ 10 ล้านบาท 

15. เลขานุการศูนย์พัฒนาครู คณะศึกษาสาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2555 – 2558) 
16. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครู คณะศึกษาสาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน) 
17. วิทยากรการอบรม โครงการพัฒนาครูคุณภาพโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง Coaching 

and Mentoring. (พฤษภาคม 2556) 
18. วิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (14-17 ตุลาคม 
2556) 
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19. ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

20. วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การอบรมและแนะน า Coaching ส าหรับการขยายผลการอบรมครูขยายผล ในเขต 16 จังหวัด
ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 12 – 22 มกราคม 2558 

21. วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การอบรมและแนะน า Coaching 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์, 
พิจิตร, นครสวรรค์,ก าแพงเพชร, สโุขทัย, ตาก) เรื่อง “Google  Apps  for Education” 
ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 

22. โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเกมส์การศึกษาสามมิติ (3D Edutainment Multi-
Player Game) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-๓) (ท่ี
ปรึกษางบประมาณ 30 ล้านบาท) 

23. โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย(Multimedia e-
publishing Application) ส าหรับจัดการเรียนการสอนในคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  (ที่ปรึกษางบประมาณ 70 ล้านบาท) 

24. วิทยากรโครงการคูปองพัฒนาครูประจ าปี 2559 กลุ่มสาระสังคมศึกษาตั้งแต่เดือน มิถุนายน - 
กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

25. วิทยากรโครงการคูปองพัฒนาครูประจ าปี 2559 กลุ่มสาระสังคมศึกษาตั้งแต่เดือน มิถุนายน - 
กรกฏาคม 2559 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัด
ลพบุรี 

26. วิทยากรประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ณ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 24 
กรกฏาคม 2559 

27. กรรมการตรวจและติดตามประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และสาขาฟิสิกส์ ประจ าปี 2559 

28. วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฺฏิบัติการเพ่ือขยายผลการจัดการเรียนการสอน e-learning ส าหรับ
วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ระยะที่ 2 วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร จังหวัดพิษณุโลก 

29. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครู  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน 
30. พิจารณาบทความทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปี 

2558 – ปัจจุบัน 
31. คณะกรรมการวิจัยประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน 
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32. ที่ปรึกษาโครงการและเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพ่ือการ
เรียนรู้ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia e-publishing Application) ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1-3 ในรายวิชาเพ่ิมเติม ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ (เคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา) และภาษาต่างประเทศ พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน (งบประมาณ 
30 ล้านบาท) 

33. วิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอน” โรงเรียนโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัยตาม
โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2560 ณ ห้อง
แก้ววิเชียร  โรงเรียนโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย วันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 

34. วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการสอนเพ่ือผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 15-30 
มิถุนายน 2560 

35. วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับห้องเรียนดิจิตอลใน
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี วันที่ 
20-21 พฤษภาคม 2560 

36. ผู้พิจารณาบทความทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร “นเรศวรวิจัย” ประจ า 2560 วันที่ 15-
30 มิถุนายน 2560 

37. วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับห้องเรียนดิจิตอล 
“Kahoot Game base Learning, Plickers AR Gard and ePub : ICT for Digital 
Classroom Engagement tool for students in critical thinking” ในวันที่ 18 มิถุนายน 
2560 ณ ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 18 มิถุนายน 2560 

38. วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านทักษะและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับห้องเรียนดิจิทัล โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ โรงเรียนวังหลุม จังหวัดพิจิตร วันที่ 26 มีนาคม 2561 

39. วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านทักษะและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับห้องเรียนดิจิทัล โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ โรงเรียนเขาทราบทับค้อ จังหวัดพิจิตร วันที่ 27 มีนาคม 
2561 

40. โครงการศึกษาบทเรียนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความ
ร่วมมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับส านักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา (สกอ.) ณ โรงเรียนวัดกรมธรรม์  ประจ าปี 2561 (คณะท างาน) 

41. โครงการศึกษาบทเรียนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพความ
ร่วมมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ประจ าปี 2561 (คณะท างาน) 
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42. โครงการศึกษาบทเรียนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพความ
ร่วมมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับส านักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา (สกอ.) ณ โรงเรียนคลองเตย ประจ าปี 2561 (คณะท างาน) 

43. โครงการพัฒนารายวิชา MOOC ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนในระบบเปิด ระยะท่ี 2 รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี 2561 

44. วิทยากรผู้ช่วยอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561 ใน 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี 

45. วิทยากรผู้ช่วยอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ใน 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี 

46. วิทยากรโครงการการศึกษาบทเรียนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ส าหรับโรงเรียนวัดกรมธรรม์ ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 
จังหวัดพิษณุโลก 

47. วิทยากรโครงการการศึกษาบทเรียนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ส าหรับโรงเรียนบ้านสะเดา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสะเดา จังหวัด
พิษณุโลก 

48. วิทยากรโครงการการศึกษาบทเรียนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ส าหรับโรงเรียนวัดโบสถ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก 

49. วิทยากรโครงการการศึกษาบทเรียนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ส าหรับโรงเรียนคลองเตย  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนคลองเตย จังหวัด
พิษณุโลก 

50. วิทยากรโครงการการศึกษาบทเรียนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ส าหรับโรงเรียนโพธิ์ญาณ  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนโพธิ์ญาณ  จังหวัด
พิษณุโลก 

51. โครงการพัฒนารายวิชา MOOC ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนในระบบเปิด ระยะท่ี 2 รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี 2561 

52. วิทยากรหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู
ประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม จ านวน 7 รุ่น เดือนกรฏาคม-
กันยายน 2561 ณ โรงแรมไพลิน หลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนาและสพฐ. 
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53. วิทยากรหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู
ประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม จ านวน 2 รุ่น เดือนสิงหาคม-
กันยายน 2561 ณ โรงแรมสวนสุนันทา หลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนาและสพฐ. 

54. วิทยากรการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC ตามโครงการข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ระหว่างในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแก้ว
วิเชียร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอเมืองโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  

55. วิทยากรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนและการศึกษาดูงาน การสอนในโลก
ดิจิทัลยุคโลกาภิวัฒน์ ตามโครงการข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 ณ ห้องแก้ววิเชียร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอ
เมืองโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรและโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
ผลงานอ่ืนๆ 

 
ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
▪ โครงการพัฒนาบุคลากรในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ด้าน IT และ E-learning โดย

ความร่วมมือของ Waikato Institute of Technology : WINTEC ณ ประเทศนิวซีแลนด์  
ตั้งแต่วันที่ 14 -26 สิงหาคม 2553 

▪ โครงการประสานทักทอเครือข่ายด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ  ณ Yunan Normal University  สาธารณรัฐประชาชนจีน  วันที่ 25 – 30 
เมษายน  2553   

▪ อบรมหลักสูตร English for Research form KDU College  รัฐปีนัง ประเทศมาเลเชีย เมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 – 7 มิถุนายน 2556 

▪ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาครู ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556 
 

 
   


