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2558

ประวัติการทางานและการบริหาร
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.
พ.ศ. 2554 – 2555

ผู้ฃ่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มก.

พ.ศ. 2553 - 2557

เลขานุการคณะกรรมการประจา และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
คณะศึกษาศาสตร์ มก.

พ.ศ. 2559 – 2560 ประธานฝ่ายจัดการความรู้ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธานโครงการพิเศษศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปฐมวัยศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาปฐมวัย
การจัดประสบการณ์ทางการศึกษาปฐมวัย
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย
การปฏิบัติที่เหมะสมกับพัฒนาการ
สตีมศึกษา (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์) สาหรับ
เด็กปฐมวัย
การพัฒนาวิขาชีพ
สมรรถนะของครูปฐมวัย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน

Early Childhood Education
Provision of Experiences in Early Childhood
Education
Assessment Development and Learning of Young
Children
Developmentally Appropriate Practice
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and
Mathematic) approach for Young Children
Professional Development
Early Childhood Teachers’ Competencies
Phenomenon based Learning and Teaching

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปี 2561
รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปี 2560
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ประวัติการทางานและการบริหาร
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.
พ.ศ. 2554 – 2555

ผู้ฃ่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มก.

พ.ศ. 2553 - 2557

เลขานุการคณะกรรมการประจา และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
คณะศึกษาศาสตร์ มก.

พ.ศ. 2559 – 2560 ประธานฝ่ายจัดการความรู้ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธานโครงการพิเศษศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปฐมวัยศึกษา
ประสบการณ์ในการสอน
Undergraduate courses
01171111 Information technology for Teacher
01999051 Core Competency for One Health
Graduate courses
01155531 Development and Learning of Young Children
01155535

Assessment for Young Children Learning and Development

01155541

Provision of Experiences in Early Childhood Education

01155545

Science and Mathematics Learning Provision for Young Children

01155551

Computer for Young Children’s Learning

01155597

Seminar
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ผลงานทางวิชาการ งานวิจยั และแต่งเรียบเรียง
บทความวิชาการ
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2061). “การเรียนรูโ้ ดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อการสร้างมุมมองแบบองค์รวม และ
การเข้าถึงโลกแห่งความจริงของผูเ้ รียน.” Journal of Education Studies, 46(2), 348-365.
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2560). “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์
แห่งแผ่นดิน.” หนังสือประวัติครู ประจาปี ๒๕๖๐ ฉบับพิเศษของครุสภา
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2560). “คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย”. เอกสารประกอบการประชุมนานาชาติ สาขา
ประเทศไทย ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒
เมษายน 2561. กรุงเทพมหานคร: สมาคมการศึกษาสาหรับเด็กนานาชาติ
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2560). “สะเต็มศึกษาสู่สตีมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย”. เอกสารประกอบการ
ประชุมนานาชาติ สาขาประเทศไทย ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560. กรุงเทพมหานคร: สมาคมการศึกษาสาหรับ
เด็กนานาชาติ
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2559). พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อ
การอุดมศึกษาไทย. อนุสารอุดมศึกษาฉบับพิเศษของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2559). การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
หนังสือการอบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก กรมปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพมหานคร:กรม
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.
Review Articles:
Pitiporntapin, S., O. Butkatunyoo , and H. Areesilp .(2012). Book review: enGauge 21st Century
Skills: Literacy in the Digital Age. Kasetsart Educational Review 27 (1): 214.
O. Butkatunyoo. (2015). Book review: Sociology of Education: A Critical Reader Third Edition
Kasetsart Educational Review 30 (3): 157-160.
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บทความวิจัย
ศศิภา อุดมพรเทพสกุล อรพรรณ บุตรกตัญญู และเพ็ญศรี แสวงเจริญ. (2561). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะผสาน
แนวการสอนทีย่ ึดภาระงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัย (The
Effects of Providing Art Activities on Task-based Approach to Enhance English
Communication Skills for Young Children). The Journal of the Veridian EJournal,Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 11 (2)
อรพรรณ บุตรกตัญญู ปัทมาวดี เล่ห์มงคล ชลาธิป สมาหิโต เพ็ญศรี แสวงเจริญ และ ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร.
(2560). “ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ส า ข า ป ฐ ม วั ย ศึ ก ษ า ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.” วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. 32(2): 81-94.
ปัทมาวดี เล่ห์มงคล ชลาธิป สมาหิโต อรพรรณ บุตรกตัญญู เพ็ญศรี แสวงเจริญ และ ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร.
(2560). “การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ . ” วารสารศึ ก ษาศาสตร์ ป ริ ทั ศ น์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์. 32(2): 73-80.
ชิตเวศม์ และ อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2558). “การพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ปกครองในการสอนเพศศึกษา ให้แก่
เด็กวัยอนุบาล”. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 30(3): 197-206.
ฉัตรทราวดี บุญถนอม และ อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2558). “การจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้สตีมศึกษา
โดยการใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย”. วารสารศึกษาศาสตร์
ปริทัศน์, 30(3): 186-196.
ศศิเทพ ปิติพรเทพิน และ อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2557). “การพัฒนาศักยภาพนิสิตครูในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม โดยการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองผนวกการสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคม” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 33 (5): 28-44.
ณัฏฐ์ อิทธยาทร และ อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2557). “ผลของการใช้สารนิทัศน์ดิจิตอลผ่านการจัดประสบการณ์
แบบโครงการที่ มี ต่ อ สมรรถนะการสร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย (The effects of using
digital documentation through project approach on creative art competency for preschool
children)”. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 29 (3): 7 – 17.
จันทร์นภา เขจรศาสตร์ และ อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2556). “ผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยีที่มีต่อความสามารถด้า นการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย (The effect of
learning experience provision by utilizing technology process on preschool children's
critical thinking competences)”. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 28 (1): 51 – 58.
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Butkatunyoo, 0. (2013). Thai Pre-Service Science Teachers' Practice of Science
Communication in Communities. Asia-Pacific Forum on Science Learning and
Teaching 14(2): Article1.
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2553). “การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ปีงบประมาณ 2550”.
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 25 (3): 39 – 49.
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2553). “ การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย”.
นิตยสาร สสวท, 38 (167): 37 – 39.
Research Proceedings:
Butkatunyoo, O. , Sittipairojsakul, B. , Siharat, J. , Chaiyachok, A. and
Udomphonthepsakun, S. (2518). “Monitoring and evaluating the implementation of
NSTDA’s learning materials for kindergarten: Secret of Plants in Thailand little scientist
house project.” Proceeding in the 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness (APCG 2018)
“Inspiration, Motivation, and Creativity: Leading the Way to Giftedness” August, 20-24 2018,
Organized by the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Ministry
of Science and Technology, Thailand. P 128 – 129.
Butkatunyoo, O., Pattamavadi, L., Saisamorn, M and Chatsiri, P. (2016). The
effects of providing book start activities in Bangkok read from life, world Book Capital 2013
Project to enhance preschoolers and elementary students' reading in schools. Proceeding
in Pacific Early Childhood Education Research Association (PECERA) 17th Annual
Conference. July 7th-9th, 2016. p. 106
Butkatanyoo, O. and S. Pitiporntapin. (2016). “The Study of Scientific Teaching
Concepts for Young Children of Early Childhood Student Teachers through a Short Training
Program and Science Station Activities”. Proceeding in the 4th International Conference
for Science Educators and Teachers (ISET 2016) , June, 3-5 2016, Organized by Faculty of
Education, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, P 76.
Butkatunyoo, O. (2016). Learning Landscape: A Self-Study through Narrative
Inquiry of Early Childhood Professional Development Experiences in Missouri Context
Based on STEAM Education. Proceeding in The 6th International Symposium on Education
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for Rural Transformation (ERT) 2016. Teacher Professional Development-Needs and
Challenges of Education for Rural Transformation”. February 8 th-10th, 2016. p. 51
อวยพร ตั้งธงชัย ศศิเทพ ปิติพรเทพิน จิตตินันท์ บุญสถิรกุล มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ชลาธิป สมาหิโต อรพรรณ
บุตรกตัญญู และ มฤษฎ์ แก้วจินดา. (2558). การพัฒนาชุดกิ จกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สาหรับการทางานในประชาคมอาเซียน. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ครั้งที่
13 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3-6 กุมภาพันธ์ 2558, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. หน้าที่ 3.
Butkatunyoo, 0. And S.Pitiporntapin (2013). “Scientist in Thai New Graduate Pre-Service Science
Teachers’Views.” Presented at International Conference of East-Asian Association for
Science Education (EASE), HongKong, July 4, 2013.
เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2559). การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (Assessment for
Young Children Development and Learning) รหัสวิชา 01155535. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (เอกสารอัดสาเนา)
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2552). การจัดประสบการณ์ทางการศึกษาปฐมวัย (Provision of Experiences in
Early Childhood Education.) รหัสวิชา 01155541. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (เอกสารอัดสาเนา)
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2561). หน่วยที่ 13 การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ และสังคมสาหรับเด็กปฐมวัย. ประมวลสาระชุดวิชา การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมสาหรับเด็กปฐมวัย.นนทบุรี: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครั้งที่ 1
จานวน 4,000 เล่ม. 74 หน้า
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2560) . หน่วยที่ 5 พัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล. ประมวลสาระชุดวิชา
พัฒนาการวัยเด็ก. นนทบุรี: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครั้งที่ 1 จานวน 500เล่ม.
82 หน้า.
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2558). หน่วยที่ 15 การประเมินทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย. ประมวลสาระชุด
วิชา การพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับเด็กปฐมวัย. นนทบุรี: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์
ครั้งที่ 1 จานวน 1,000 เล่ม. 53 หน้า.
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อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2557). หน่วยที่ 14 นวัตกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย. ประมวล
สาระชุ ด วิ ช า การประเมิ น และการสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมเด็ ก ปฐมวั ย . นนทบุ รี : ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครั้งที่ 1 จานวน 1,000 เล่ม. 38 หน้า.
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2557). หน่วยที่ 15 นวัตกรรมการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย. ประมวล
สาระชุ ด วิ ช า การประเมิ น และการสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมเด็ ก ปฐมวั ย . นนทบุ รี : ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.พิมพ์ครั้งที่ 1 จานวน 1,000 เล่ม. 61 หน้า.
เอกสารและบทเรียนออนไลน์
ศศิเทพ ปิติพรเทพิน และ อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2561) “Communication and Informatics รายวิชา
สมรรถนะหลักสุขภาพหนึ่งเดียว: Core Competencies for One Health” ในรายวิชาบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คู่มือ
Butkatanyoo, O. (2016). The Manual for ECD teachers and caregivers in implement the
Parenting programme and providing counsellings for parents of aged 3-6 years.
United Nations Children Funds, UNICEF Thailand Country Office.
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2558). คู่มือสื่อของเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ.
Current Studies
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโบบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษาปฐมวัย
(สภาการศึกษา สกศ.)
แนวทางใหม่ในการพัฒนาความตระหนักรู้ในอาชีพชองเด็กปฐมวัยด้วยสตีมศึกษา (สภาวิจัยแห่งชาติ วช.)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สาหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
การบริการวิชาการในระดับชาติ
1. คณะทางานยกร่างแผนและขั้นตอนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และโครงการสนช. พบประชาชน การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา ในการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก สภานิติบัญญัติ
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2. ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาแนวทางการ
อบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ปี 2559-2561 โดยมีการพัฒนาเป็น
รูปเล่ม และ e-book ทีh่ ttp://nich.anamai.moph.go.th/ebook/ebook_140361/14-15/ พร้อมกับการ
นาเสนองานวิจัยที่ การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจาปี
2561“Miracle of the First 1000 Days : Maternal & Child Nutrition Growth and Development”
ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร และ จัด
นิทรรศการในงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018) จัดทาโดย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
3. คณะบรรณาธิการกิจร่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศใช้ในปี
พุทธศักราช 2560 และคณะทางานคู่มือการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. วิทยากร ในหัวข้อ การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ของกรมปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย ตั้งแต่ปี 2556 ปีละ 10 รุ่น รุ่นละ 200 คน
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยเพื่อกาหนด Mind Set ของเด็กอายุ่ตกว่
่ า 3 ปี กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
โครงการบริการวิชาการ
1. หัวหน้าโครงการติดตามประเมินผลชุดสื่อความลับของพืชของ สวทช. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย โดยออกแบบและเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ณ รร.นาเกลือ และบ้านสวนทิพย์ทองรีสอร์ท การนิเทศติดตามการนาไปใช้ 18 โรงเรียน และ
การทาวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากสวทช.
2. กรรมการโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยของทางสาขาปฐมวัยศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ร่วมกับบริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ ตั้งแต่ปี 2552 รวม 10 รุน่ โดยเป็นคณะกรรมการในการ
ออกแบบหลักสูตร เป็นวิทยากรการบรรยาย และวิทยากรในการศึกษานอกสถานที่ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับ
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและวิทยากรโครงการอบรมคูปองครูของสถาบันครุพัฒนา
ปี 2560 หลักสูตรห้องเรียนแห่งการคิด
ปี 2561 หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มสู่สตีมศึกษาระดับปฐมวัย
4. ผู้ประสานงาน หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน โมดูล การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
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บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ทรงคุณวุฒกิ ลั่นกรองหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาปฐมวัยศึกษา ปรับปรุง ปี 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ประธานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยวิทยาลัย
ชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรตามความเชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการที่จะลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการจัดการทางการศึกษา
ป ฐ ม วั ย ( Journal of Early Childhood Education Management) แ ล ะ ผ่ า น ท า ง website
www.pecerathailand.org โดยความร่ ว มมื อ ของสาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินงาน
ของ Pacific Early Childhood Eduation Research Assosiation: PECERA
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยที่จะลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยที่จะลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความวิจัยที่จะลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความที่จะลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
เพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจาที่จะลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจาที่จะลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์สาเกต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจาที่จะลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ กรมสนับสนุนสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์กรอบแนวคิดชุดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมวิพากษ์ “ร่างกรอบมาตรฐานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย” สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์เสริมพลังโครงการต้นแบบการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ในหัวข้อ “การสร้างคนดีด้วยวิถี
คุณธรรม” ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)
คณะทางานผู้เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการพัฒนาและบรรณาธิการกิจเครื่องมือการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนทีจ่ บหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
Facilitator โครงการ “Training of the Trainers: Integrating One Health Core Competencies for MultiDisciplin e s W or kf or ce ” THOHUN National Coordinating Office, Faculty of Thropical
Medicine, Mahidol University
วิทยากรในงานประชุมวิชาการมหกรรมการศึกษา EDUCA 2013-2018
วิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์)
ของมูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซียงไช่) ศักดิ์พรทรัพย์ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ าย ตามหัวข้อในหลักสูตรต่อไปนี้ 1)
จุดเน้นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 2) กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์สาหรับเด็ ก
ปฐมวัย 3) หลากหลาย Q (IQ EQ MQ SQ AQ PQ CQ) เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0
4) ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 5) Phenomenon based learning นวัตกรรมการศึกษา
ฟินแลนด์ 6) สะเต็มสู่สตีมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย 7) การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุดสาหรับ
เด็กปฐมวัย 7) การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 8) การพัฒนาทักษะการรู้ดิจิตอล 9)
การละครสาหรับเด็กปฐมวัย 10) การพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง 1) การพัฒนา EQ สาหรับเด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาภาษาที่สองสาหรับเด็กปฐมวัย
3) วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย 4) คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย และ 5) การพัฒนาภาวะผู้นาในเด็ก
ปฐมวัย ณ ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายการคิดส์
ดีแฟมมิลี่ กระทรวงศึกษาธิการและบริษัทจีเจครีเอชั่น
วิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
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วิทยากรอบรมปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์สร้างเด็กปฐมวัยให้ฉลาดคืดในยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี
วิทยากรอบรมปฏิบัติการ ค่ายบูรณาการ STEM EDUCATION ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วิทยากรโครงการเสวนาทางวิชาการ “สีเพลิง สร้าวสรรค์ เสวนา” หัวข้อ อยากให้เด็กฟิน ต้องไปไกลถึงฟินแลนด์
จริงหรือ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรอภิปราย เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูร่วมกับประเทศ
ฟินแลนด์ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี หัวข้อ การประยุกต์ใช้ Apple
Classroom ในการเรียนการเรียน ในการประชุมวิชาการ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
ครั้งที่ 13 ประจาปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิตอลระดับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล
วิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ กั วิจยั ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายใน
1. ประธานทีมผู้นาการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenon based Learning)
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยากรบรรยายให้แก่อาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หัวข้อ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon based Learning)
3. วิทยากรนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หัวข้อ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑
4. ที่ปรึกษา และวิทยากรการขอตาแหน่งวิชาการและการประเมินผลการสอนของอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12

