ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0

ชื่อ-สกุล
ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
ตาแหน่ง
ผู้รับบานาญ และเป็นอาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษา เพื่อการพัฒนาและเศรษฐศาสตร์การศึกษา
มหาวิทยาลัยพิตสเบอร์ก สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาประถมศึกษา (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่บรรยาย/อภิปราย/แบ่งกลุ่ม
- วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย 4.0
- กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
- สมรรถนะด้านคุณธรรม (Moral Competency)
- การเขียนโครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ที่มีคุณธรรมเป็นฐาน
ประสบการณ์ในการทางาน
- รองประธานและประธานคณะทางานฝ่ายพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2544 -2551
และท่านเคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ทาระหว่างประเทศ หลายหลายประเทศและภูมิภาค เช่น
- โครงการวิจัยคุณวุฒิของครูและคุณภาพงานครู 6 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี
สิงค์โปร์ และไทย
- โครงการวิจัยเรื่องความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา
และ สปป.ลาว : ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาคน ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศและโอกาส/ความหวังใน
อนาคต
ที่อยู่
79/128 หมู่ 2 ตาบลบางพลับ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์
081 8302 751
อีเมลล์
pruet.s@chula.ac.th

ชื่อ-สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ตาแหน่ง
- หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
การศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

วิชาที่บรรยาย/อภิปราย/แบ่งกลุ่ม
การรู้ดิจิทัล (Digital literacy)
ประสบการณ์ในการทางาน
- รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี และภาควิชาฝ่าย
วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- กรรมการบริหารภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น ประจาปี 2558
- ทุนสนับสนุนงานวิจัยของสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
- ทุนพัฒนาอาจารย์ตามเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2549
- ทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2545
ที่อยู่
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์
081 4555 741
อีเมลล์
panita.w@fte.kmutnb.ac.th

ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
ตาแหน่ง
- ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
เน้นทานด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่บรรยาย/อภิปราย/แบ่งกลุ่ม
- วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย 4.0
- กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
- สมรรถนะด้านคุณธรรม (Moral Competency)
- การเขียนโครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ที่มีคุณธรรมเป็นฐาน
ประสบการณ์ในการทางาน
- พนักงานฝ่ายค้าเงินตราและปริวรรษเงินตราต่างประเทศ ธนาคารนครหลวงไทย สานักงานใหญ่
- อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
- อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัยและการเป็นที่ปรึกษา
- การเป็นที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระรายบุคคลของการฝึกอบรมนักบริหารระดับกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ) รุ่นที่ 2 - 5
- โครงการกากับ ติดตาม และประเมินผลเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
แบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional learning Community : PLC)”
ของคุรุสภา ประจางบประมาณ 2559 - 2560
- โครงการพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา เสนอสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
ที่อยู่
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
086 3394 063
อีเมลล์
chayapim.u@chula.ac.th

ชื่อ-สกุล
ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขา
ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) – พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) – พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) – พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาที่บรรยาย/อภิปราย/แบ่งกลุ่ม
การสร้างเครือข่ายผู้อานวยการสถานศึกษาวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
ประสบการณ์ในการทางาน
- หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่าย สถาบัน พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
- หัวหน้าภาควิชาพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง
การศึกษา
ที่อยู่
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
60 หมู่ที่ 2 ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์
0819236980
อีเมลล์
Sakolwan77@gmail.com

ชื่อ-สกุล
ดร.รณกร ไวยวุฒิ
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ายนวัตกรรม ศูนย์กลางนวัตกรรมเเห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

PhD in Innovation Management, Telecom Ecole de Management,
Evry, France
Master of Engineering, Energy Planning and Policy, University of
Technology, Sydney (UTS), Sydney, Australia
วิศวกรรมศาสตร์ ภาคเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่บรรยาย/อภิปราย/แบ่งกลุ่ม
การเป็นนวัตกร (Innovator)
ประสบการณ์ในการทางาน
 Director of Innovation, CU Innovation Hub, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Co-founder Energy Solutions and Infracap (ESI)
 นักพัฒนาชุมชนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 Co-founder ChikChic
 Principle Consultant (Energy and Climate Change), Environmental Resource
Management (ERM)
 Energy Analyst, Department of Mines and Energy, Queensland Government,
Australia
 Research Associate, University of Technology, Sydney (UTS)
ที่อยู่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์
096 9628 887
อีเมลล์
r.vaiyavuth@gmail.com

ชื่อ-สกุล
ดร. สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ค.ด. (บริหารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2558
M.P.A. (Management and Policy), University of Pittsburgh USA, 2538
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2535

วิชาที่บรรยาย/อภิปราย/แบ่งกลุ่ม
- วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย 4.0
- กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
- สมรรถนะด้านคุณธรรม (Moral Competency)
- การเขียนโครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ที่มีคุณธรรมเป็นฐาน
ประสบการณ์การทางาน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท มาร์โคแมกซ์ จากัด
บริษัท แกล็กโซสมิทโคล์น (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด
ธนาคารเอเซีย จากัด
ACCENTURE SOLUTIONS Co.,Ltd
บริษัท ปตท สารวจและผลิต จากัด (มหาชน)

ที่อยู่
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
081 4869 990
อีเมลล์
Suebsakuln@gmail.com

