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แบบประวัติและผลงานทางวิชาการของวิทยากร 

1. ช่ือ- นามสกุล ดร.อนุศร หงษขุนทด 

2. สังกัด/ตำแหนง   

สถานท่ีทำงาน  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสมีา 

ตำแหนง  ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  

3. ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

3.1 ผูเชี่ยวชาญการประยุกตใชกูเก้ิลสำหรับการจัดการศึกษา (Google Certified Educator Level 2) 

3.2 ผูเชี่ยวชาญการประยุกตใช Microsoft Office applications (ICT3 Digital Literacy 
Certification: Global Standard 5) 

3.3 ผูเชี่ยวชาญการโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
ดานครูเทคโนโลยี 

3.4 การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning)  

  3.5 หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

  3.6 การเรียนรูผานโซเชียลมีเดีย (Social Media for Learning)  

  3.7 เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) 

  3.8 การออกแบบการสอน (Instructional Design: ISD) 

  3.9 การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู (Learning Environment) 

4. ตำแหนงทางวิชาการ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

5. ประวัติการศึกษาในระดับปริญญา 

คุณวุฒิ (ระบุช่ือปริญญาและสาขาวิชาท่ีจบ) ปท่ีสำเร็จการศึกษา 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. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 2558 ม. เกษตรศาสตร 

 

  - นิสิตแลกเปลี่ยน ฝกปฏิบัติงาน และเสริมสรางประสบการณวิชาชีพ (2013) จำนวน 2 ภาคเรียนท่ี 
University of Northern Colorado (UNC) เมือง Greeley มลรัฐ Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา  

  - ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำป 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ในโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบระบบการเรียนแบบหองเรียนกลับดานผานสื่อ 3 แบบ  
ดานทักษะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
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 6. สถานท่ีติดตอพรอมเบอรโทรศัพท 

  505, ถนนโคกกรวด-หนองปลิง, ตำบลโคกกรวด อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา, 30280 

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

7. ประสบการณการทำงานในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  

1. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/นักวิจัย 

2. กรรมการสอบ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ วิทยานิพนธ 

3. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรการฝกอบรม 

4. อาจารยพิเศษ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

5. ผูทรงคุณวุฒิใน สาขาวชิาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) จากสมาคม 
อีเลิรนนิงแหงประเทศไทย  

6. คณะทำงานกลุมพัฒนาศักยภาพบุคคลดานดิจิทัลเพ่ือความเปนเลิศ (Digital Literacy) ศูนยบริหารงานการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Management Center: HCEMC) สำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7. ผูคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform: DEEP) สวนภูมิภาค รวมกับ Co-Leader DEEP ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8. ผูเชีย่วชาญการโครงการโรงเรยีนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
ดานครูเทคโนโลย ี

9. ผูเชี่ยวชาญการประยุกตใชกูเก้ิลสำหรับการจัดการศึกษา (Google Certified Educator Level 2) 

10. ผูเชี่ยวชาญการประยุกตใช Microsoft Office applications (ICT3 Digital Literacy 
Certification: Global Standard 5) 

11. วิทยากรบรรยาย ดานการเรยีนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

ผลงานระดับชาติ  

1. ครูผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำป 2562 

2. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม (ครูผูสอน) ดานนวัตกรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายการรางวัลทรงคุณคา สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดบัชาติ ประจำป 2559 

3. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม (ครูผูสอน) ดานนวัตกรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายการรางวัลทรงคุณคา สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดบัชาติ ประจำป 2554 

4. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับประเทศ 2554 
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5. ครูผูปฏิบัติงานดีเดน เรื่อง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามโครงการสายใยครูและศิษย (สพฐ.) ครู
ท่ีปรึกษานักเรียนแขงขันศักยภาพระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทยกาวไกลสูสากล” ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
สรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ประจำปการศึกษา 2552 (สพฐ.) 

6. รางวัลศิษยเกาดีเดน ประเภทครู/อาจารยระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร (2552) 

7. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2551 

8. ครูท่ีปรึกษานักเรียนแขงขันศักยภาพระดับชาติ “เกงสรางชาติ” ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กิจกรรมการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2551 (สพฐ.) 

ผลงานเผยแพรออนไลน 

• เว็บไซด : http://www.krukob.com 

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

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

• Facebook Fan page: ศตวรรษท่ี 21 คนท่ีรวยท่ีสุดในโลก “คือคร”ู 
https://www.facebook.com/DigitalNative 

• Facebook Fan page: The 21st Century Pedagogy Teacher 
https://www.facebook.com/21CPT 
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