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ผลงาน งานวิจัย และโครงการที่รับผิดชอบ 
ปี 2557 
 วิทยากรและนักวิจยัโครงการ “การพัฒนาทักษะไอซีทีเพื่อเอสเอ็มอ ี(SMEs) รุ่นใหม่ในอาเซียน 

รุ่นที ่๒ (Microsoft – ASEAN Foundation ICT Incubator II) (ได้รับการสนับสนุนทุนจาก 
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 

 นักวิจยัโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงาน CSR ที่ส าคัญของ กฟผ. และการพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียของ กฟผ. (ได้รับการสนับสนุนทุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ
ไทย) 
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 นักวิจยัการประเมินศักยภาพของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน เพือ่พัฒนาต่อยอดนวตักรรม (ได้รับการสนับสนุนทุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย) 

ปี 2558 
 วิทยากรและนักวิจยัโครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจ

ยุคใหม่ Digital SME (ได้รับการสนับสนุนทุนจาก บริษัท อินเทล ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 

 นักวิจัยการวิจัยและพัฒนาสื่อต้นแบบเพื่อการเรยีนรู้เกีย่วกับ Digital Forensics 
(ได้รับการสนับสนุนทุนจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การ
มหาชน)) 

 วิทยากรและนักวิจยัโครงการการส่งเสริมทักษะความรู้ในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการจัดท าสื่อการตลาดออนไลน์ให้แก่
กลุ่มสตรดี้อยโอกาส ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์ USONET (ได้รบัการสนับสนุน
ทุนจากส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ) 

 วิทยากรและนักวิจยัโครงการ กสทช. ส่งเสริมการเรียนรูสู้่สากลเพื่อพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน “การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เนต็ และสื่อ
มัลตมิีเดยี ในการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างถูกวิธี รู้เท่าทันสื่อและสรา้งโอกาสแก่
ชุมชน (ได้รับการสนับสนุนทุนจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 3) 

 นักวิจัยการวิจัยเชิงปฏิบตัิการการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล CSR ที่ส าคัญและ
ฐานข้อมูลผูม้ีส่วนได้เสียของ กฟผ. (ได้รับการสนับสนุนทุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย) 

 วิทยากรและนักวิจยัการวิจยัและพัฒนาการสรา้งศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อม
เข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (ได้รบัการสนับสนุนทุนจากส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

 วิทยากรและนักวิจยัการวิจยัเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบการอาเซียน 
Microsoft Thailand (ได้รับการสนับสนุนทุนจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด) 

 
 
 
 



  

ปี 2559 
 วิทยากรและนักวิจยัโครงการการประเมินผลและถอดบทเรยีนกิจกรรมการส่งเสรมิ

ทักษะความรู้ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดจิทิัลเพื่อการจัดท า
สื่อการตลาดออนไลน์ให้แก่กลุ่มสตรีด้อยโอกาส และการด าเนินงานของศูนย์ 
USONET ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น (ล าปาง เชียงราย ศรีสะเกษ) 
(ได้รับการสนับสนุนทุนจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

 นักวิจัยโครงการพัฒนารายวิชา สือ่ ข้อสอบ และจัดการเรยีนการสอน MOOC 
รายวิชาด้านการสื่อสารดจิิทัลชุมชน (ThaiMOOC) (ได้รับการสนับสนุนทุนจาก
โครงการมหาวิทยาลยัไซเบอรไ์ทย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

 

 
 
ปี 2560 
 ผู้ช่วยวิทยากรและนักวิจัยโครงการการจ้างเหมาบริการให้ความรู้เพือ่เพิ่มศักยภาพ

ผู้ประกอบการด้าน 
 อีคอมเมิร์ซ ในหลักสตูรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั (ไดร้ับการสนับสนุนทุน

จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) 
 นักวิจัยโครงการการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนออนไลน์แบบเปิด (MOOC) 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน (Model Development of Massive 
Open Online Course (MOOC) to Promote Community’s Lifelong 
Learning) (ไดร้ับการสนับสนุนทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ
โทขทัยธรรมาธริาช) 

 นักวิจัยโครงการ Women’s Economic Empowerment and ICT: Capacity 
Building for APEC Women Entrepreneurs in the Age of 4th Industrial 
Revolution, APEC Project (ไดร้ับการสนับสนุนทุนจาก APEC Project) 

 นักวิจัยโครงการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประชาคมอาเซยีนด้วย MOOC 
(ได้รับการสนับสนุนทุนจากหลักสตูรนิเทศศาสตร์อาเซียน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช) 

 

ปี 2561 
 นักวิจัยโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Training System for Competency Development) 



  

ปีงบประมาณ 2560 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ (ไดร้ับทุนจากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)) 

 ผู้ร่วมสอนรายวิชาในโครงการ ThaiMOOC ระยะที่ 2 จ านวน 4 วิชา คือ 1) ธุรกิจ
บริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย 2) ท่องเที่ยวชุมชน 3) ศิลปะการ
ปรุงอาหาร และ 4) พื้นฐานนักออกแบบแฟช่ันส าหรับชุมชน (ไดร้ับการสนับสนุนทุน
จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไ์ทย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

 นักวิจัยโครงการการวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการประชาสัมพันธ์โครงการ Thai 
MOOC และการพัฒนาระบบสนับสนุนผู้ใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ Thai 
MOOC (Help Desk) (ไดร้ับการสนับสนุนทุนจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไ์ทย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

 
 

 


