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แบบประวัติและผลงานทางวิชาการของวิทยากร 

1. ช่ือ- นามสกุล ดร.อนุศร หงษ,ขุนทด 

2. สังกัด/ตำแหนCง   

สถานท่ีทำงาน  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

ตำแหนCง  ศึกษานิเทศก, วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  

3. ความเช่ียวชาญเฉพาะดLาน 

3.1 ผู[เช่ียวชาญการประยุกต,ใช[กูเก้ิลสำหรับการจัดการศึกษา (Google Certified Educator Level 2) 

3.2 ผู[เช่ียวชาญการประยุกต,ใช[ Microsoft Office applications (ICT3 Digital Literacy 

Certification: Global Standard 5) 

3.3 การเรียนรู[แบบผสมผสาน (Blended Learning)  

  3.4 ห[องเรียนกลับด[าน (Flipped Classroom) 

  3.5 การเรียนรู[ผzานโซเชียลมีเดีย (Social Media for Learning)  

  3.6 เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) 

  3.5 การออกแบบการสอน (Instructional Design: ISD) 

  3.7 การจัดสภาพแวดล[อมเพ่ือการเรียนรู[ (Learning Environment) 

4. ตำแหนCงทางวิชาการ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

5. ประวัติการศึกษาในระดับปริญญา 

คุณวุฒิ (ระบุช่ือปริญญาและสาขาวิชาท่ีจบ) ปXท่ีสำเร็จการศึกษา สถานท่ีจบ/ประเทศ 

ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) 2540 ม.ราชภัฏจันทรเกษม 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2548 ม. เกษตรศาสตร, 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 2553 ม. รามคำแหง 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) 2558 ม. เกษตรศาสตร, 
 

 6. สถานท่ีติดตCอพรLอมเบอร[โทรศัพท[ 

  505, ถนนโคกกรวด-หนองปลิง, ตำบลโคกกรวด อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา, 30280 

  โทรศัพท, 063-1655329 Email: musicmankob@gmail.com Anusorn.h@obec.moe.go.th 

7. ประสบการณ[การทำงานในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขLอง  

1. อาจารย,ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ,/สารนิพนธ,/นักวิจัย 

2. กรรมการสอบ/ผู[เช่ียวชาญ/ผู[ทรงคุณวุฒิ วิทยานิพนธ, 

3. ผู[ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรการฝ�กอบรม 

4. อาจารย,พิเศษ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา  
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5. ผู[ทรงคุณวุฒิใน สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค,การมหาชน) จาก

สมาคมอีเลิร,นนิงแหzงประเทศไทย  

6. คณะทำงานกลุzมพัฒนาศักยภาพบุคคลด[านดิจิทัลเพ่ือความเป�นเลิศ (Digital Literacy) ศูนย,บริหารงานการ

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป�นเลิศ (Human Capital Excellence Management Center: HCEMC) สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7. ผู[คณะทำงานขับเคล่ือนโครงการแพลตฟอร,มด[านการศึกษาเพ่ือความเป�นเลิศ (Digital Education 

Excellence Platform: DEEP) สzวนภูมิภาค รzวมกับ Co-Leader DEEP ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8. ผู[เช่ียวชาญการประยุกต,ใช[กูเก้ิลสำหรับการจัดการศึกษา (Google Certified Educator Level 2) 

9. ผู[เช่ียวชาญการประยุกต,ใช[ Microsoft Office applications (ICT3 Digital Literacy 

Certification: Global Standard 5) 

10. วิทยากรบรรยาย ด[านการเรียนรู[แบบผสมผสาน (Blended Learning) 

ผลงานระดับชาติ  

1. ครูผู[ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได[รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำป� 2562 

2. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเย่ียม (ครูผู[สอน) ด[านนวัตกรรม ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุzมสาระการเรียนรู[การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายการรางวัลทรงคุณคzา สพฐ. 

(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำป� 2559 

3. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเย่ียม (ครูผู[สอน) ด[านนวัตกรรม ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุzมสาระการเรียนรู[การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายการรางวัลทรงคุณคzา สพฐ.

(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำป� 2554 

4. รางวัลหน่ึงแสนครูดี ระดับประเทศ 2554 

5. ครูผู[ปฏิบัติงานดีเดzน เร่ือง ระบบดูแลชzวยเหลือนักเรียนตามโครงการสายใยครูและศิษย, (สพฐ.) ครู

ท่ีปรึกษานักเรียนแขzงขันศักยภาพระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทยก[าวไกลสูzสากล” ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ

สร[างเกมสร[างสรรค,จากคอมพิวเตอร, ประจำป�การศึกษา 2552 (สพฐ.) 

6. รางวัลศิษย,เกzาดีเดzน ประเภทครู/อาจารย,ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะศึกษาศาสตร,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร (2552) 

7. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป�การศึกษา 2551 

8. ครูท่ีปรึกษานักเรียนแขzงขันศักยภาพระดับชาติ “เกzงสร[างชาติ” ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 1 กิจกรรมการสร[างเกมสร[างสรรค,จากคอมพิวเตอร, ป�การศึกษา 2551 (สพฐ.) 
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ผลงานเผยแพรCออนไลน[ 

• เว็บไซด[ : http://www.krukob.com 

• เว็บไซด[ (บล็อก): http://pitcforteach.blogspot.com/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/kruanusorn 

• Facebook Fan page: ศตวรรษท่ี 21 คนท่ีรวยท่ีสุดในโลก “คือครู” 

https://www.facebook.com/DigitalNative 

• Facebook Fan page: The 21st Century Pedagogy Teacher 

https://www.facebook.com/21CPT 

 


